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APRESENTAÇÃO 
Deputado Marco Maciel 
Presidente da Câmara dos Deputados 





Com a sene de publicações "Perfis Parlamentares" tenciona a 
Câmara dos Deputados reavivar, no cenário brasileiro, com fundamento 
na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, o que 
tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do Poder 
Legislativo, acentuadamente a desta Casa do Congresso Nacional, 
na vida polltica, social e econômica do Pals. 

Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa 
se tenham destacado por serviços prestados ao Pa/s e ao Poder Legis
lativo, por sua participação e influência no esclarecimento e solução 
de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam 
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personalidades 
excepcionais de nossa História e de nossa cultura, os "Perfis Parla
mentares" irão por certo fazer com que as novas gerações se apercebam 
melhor do papel que, como instituição, cabe ao Legislativo desern
penhar. 

O ponto de referência será principalmente o da personalidade 
parlamentar, ou seja, o do legislador. Ao lado da dimensão pessoal, 
a dimensão histórica, nesta necessariamente refletida aquela, como 
é o caso de vultos da estatura de um José de Alencar, de um Bernardo 
Pereira de Vasconcelos; ou de um Silveira Martins, ao lado de um 
Marquês de Paraná, de um Zacarias de Góes, de um Otávio Mangabeira; 
ou, ainda, de um Conselheiro Saraiva, de um Santiago Dantas, de 
um Francisco Campos, para citar apenas alguns destaques. Em dado 
momento de nossa História esses e outros patrlcios foram o Poder 
Legislativo, representaram-no tão condignamente quanto é poss/vel 
fazê-lo. 

Esse repensar da inteligência e da cultura brasileiras do ponto 
de vista do Legislativo sem dúvida haverá de interessar a pesquisadores, 
a estudiosos de nossas instituições, aos meios universitários. Ao lado 
do valor intrlnseco dos discursos selecionados, a informação para 
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar, o 
polltico, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que não 



chegou, por dificuldades de relacionamento com D. Pedro I I; a per
sistência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em luta com uma saúde 
precária, mas assim mesmo - ou por isso mesmo -- sarcástico, terr/vel 
em suas intervenções parlamentares; a constituição do chamado 
"Jardim de Infância" em torno de João Pinheiro, e do qual fez parte 
Carlos Peixoto, outro deputado que integrará esta série de Perfis. 

A seleção dos discursos e os estudos introdutórios que acom
panham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores, 
a cientistas pol/ticos e a professores universitários. Essas introduções 
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentares 
cujos textos foram escolhidos e as novas gerações interessadas em 
conhecer o Poder Legislativo. 

Assim - é o que esperamos -,a Câmara dos Deputados estará 
cumprindo relevante função cultural, ao mesmo tempo em que divulga 
a contribuição que, como instituição, tem dado para o estudo e a 
solução de problemas de interesse para a Nação inteira, no passado 
como em nossos dias. 

MARCO MACIEL 
Presidente da Câmara dos Deputados 



INTRODUÇÃO 
Homero Senna 





Notícia Biográfica 

Gilberto Amado, cidadão do mundo, acostumado aos ambientes 
cosmopolitas, na Europa e nos Estados Unidos, era cioso da sua ser
gipanidade: "Se sergipano nasci, sergipano hei de morrer"- costumava 
dizer. 

Nasceu o escritor no dia 7 de maio de 1887, na cidadezinha de 
Estância, no interior de Sergipe. Descendia, pelo lado paterno, de João 
Francisco de Faria, de origem lusitana, e de Emerenciana Amado. E, 
pelo lado materno, também de velho tronco português - Manuel 
Lut's de Sousa Ferreira, casado com Umbelina Azevedo. 

A rigor, deveria chamar-se Gilberto de Lima Azevedo Sousa Fer
reira Amado de Faria. No entanto, de ambos os lados predominariam 
os sobrenomes das mulheres. Os filhos do velho Manuel Lu/s jamais fo
ram conhecidos como "Sousa Ferreira". Eram, para todos os efeitos, 
os "Azevedos". Também seu avô paterno, José Amado (Padrinho Ama
do, como o tratava o neto), deveria chamar-se José de Faria. Como 
era, porém, filho de Emerenciana Amado. este sobrenome sobrepujou 
o Faria. "Em tempo de nativismo exacerbado - explica o próprio 
Gilberto -prevaleceu o nome brasileiro." 

Entre a Rua do Rosário, onde nasceu, a Rua da Baixa, onde mo
rava seu bisavô materno, a Rua da Miranga, residência do velho Faria, 
seu bisavô pelo lado paterno, e a Rua dos Pemambuquinhos, onde 
seu avô José Amado tinha a residência defronte do armazém, trans
correu a meninice do sergipanozinho cabeçudo e desde cedo interessa
do em "olhar a vida". 

Tinha Gilberto seis para sete anos, quando a famt'lia mudou-se 
para ltaporanga. Para o menino, a vida continuaria tão boa como até 
então, embora "diferente na cor, nos costumes, nos aspectos". Por ali 
passavam os comboios do sertão, o que não acontecia em Estância. 
Os briquedos seriam os mesmos da cidadezinha natal: manja, p/cula e 
cabra-cega, nos quais se entretinha com a garotada da vizinhança. 

Como distração, havia ainda laiá, conti!ldeira de histórias, que, 
graças ao retrato que dela nos deixou o escritor, ficará vinculada à his-
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tona ela literatura brasileira, do mesmo modo que a Velha Totônia, 
de José Lins do Rego, a Rosa, do poema "Evocação do Recife", de 
Manuel Bandeira, e tantas outras criaturas humildes (em geral ex-escra
vas), que, com seus contos de fadas e suas histórias de trancoso, tão 
grande sedução exerceram sobre o esp!'rito infantil de futuros poetas 
e romancistas brasileiros, povoando-lhes a imaginação. 

Em ltaporanga passou Gilberto a freqüentar a escola de Sá 
Limpa. E nada nos dá melhor idéia do que era a instrução numa peque
na cidade do Nordeste, nos fins do século XIX, que a descrição que 
dessa escola nos deixou, no primeiro volume de suas memórias - H is
tória da Minha Infância. 

Os meninos, todos, decoravam a tabuada cantando: "Dois mais 
dois, quatro' Três vezes seis, dezoito'" Os livros adotados eram o Te
souro da Leitura, a Gramática de Ab/lio César Borges (Barão de Macaú
bas) e, para os adiantados, o poema D. Jaime, de Tomás Ribeiro. Deta
lhe curioso é que, nessa escola, seus colegas eram todos do sexo masculi
no, pois "mulher não precisava saber", dizia, no tempo, a maioria dos 
pais. 

De certo modo, Gilberto foi também, como José Lins do Rego, 
"menino de engenho". É que, em mais de uma oportunidade, passou 
temporadas no Engenho São Carlos, de um amigo de seu pai. E, a pro
pósito, confessa em suas memórias: 

"Sem minhas idas ao Engenho Buraco (nome antigo do 
São Carlos), grande e importante parte do modo de vida do 
Brasil, ao tempo da minha infância, me estaria faltando. Meu 
estoque de saudade seria menor. Muita coisa a reviver, a re
cordar, teria sido perdida." 

De ltaporanga, Gilberto transferiu-se para Aracaju, como aluno 
interno do Colégio Oliveira, que, de internato, no sentido normal do 
termo, tinha apenas o nome: "era uma casa chata de muitas janelas, 
junto do quartel, numa esquina no fim da Rua da Frente, no caminho 
da fundição." 

O diretor do colégio deixara a batina para casar-se. Lecionava 
português, francês, geografia, artimética e latim. O ensino, evidente
mente, era precário. O que valeu a Gilberto, nesse per!'odo, foram as 
lições que tomava, de inglês e de matemática, com professores parti
culares. 

Pouco tempo ficaria, porém, no Colégio Oliveira. Deixando o in
ternato, retornou a ltaporanga. A salda do colégio coincidiu com um 
per/odo de maus negócios para o pai, obrigado a liquidar e vender o 
armazém. Sem poder voltar a estudar em colégio interno por falta de 
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recursos - a fam/lia crescia, menmo em casa fervilhava -, numa rede 
armada no quintal da casa de ltaporanga, horas e horas deixado só, lan
çou-se Gilberto ao prazer que iria constituir-se o maior da sua vida, 
"sem comparação com nenhum outro, qualquer que seja a modalidade 
que assuma ou nome que tenha", prazer que só e só teria bastado para 
fazê-lo "amar a vida e agradecer o fato de ter nascido: o prazer de ler". 
Só voltou a Aracaju para os exames no Ateneu: português, francês, 
aritmética e álgebra, geografia, inglês, ftsica, qu/mica e história natural. 

Como uma reforma do ensino reduzisse para seis o número 
de preparatórios necessários à matr/cula no curso de Farmácia, seu pai, 
embora não fosse esse, inicialmente, o seu projeto em relação ao filho 
mais velho, resolveu que Gilberto seria mandado para a Bahia, a fim de 
tornar-se farmacêutico. 

A idéia sorriu ao jovem, ansioso de partir, de viajar. A mãe 
(Donana) protestou: sonhava para o filho destino mais alto. Mas, farma
cêutico ou não, o importante, para o jovem, era "estudar, outro meio, 
cidade grande", caminho aberto aos seus passos. E com esse propósito 
embarcou para a Bahia, indo ali viver vida de estudante, morar em re
pública, conhecer a boêmia desse tipo de existência, de que nos deixou, 
em suas memórias, flagrantes interessanttssimos, pelos quais é poss/vel 
reconstituir boa parte da vida social brasileira nos princt'pios do século. 

Com os preparatórios feitos em Aracaju, pôde matricular-se 
na Faculdade de Medicina e seguir o curso de Farmácia. Para suprir a 
insuficiência da mesada, começou a dar lições de preparatórios e, logo 
depois de matriculado, lições mesmo do curso, a diversos colegas. De
senvolveu-se imediatamente seu interesse por laboratório, anfiteatro, 
experiências. Passando a freqüentar a biblioteca, entrou a ler compên
dios _franceses de qu/mica, e autores como Dujardin-Beaumetz, Gay
Lussac, Berthollet entraram para a sua vida, de tal maneira que, quando, 
mais tarde, foi para o Recife estudar Direito, fê-lo contrariado, e apenas 
para satisfazer à vontade paterna, pois estava convencido de que sua 
vocação eram as ciências naturais. 

Considerava Gilberto os dois anos da Bahia como decisivos na 
sua formação, já que "não só em preleções se resolvia o estudo, era 
também prático". Os laboratórios mantinham-se acess/veis aos alunos 
até tarde da noite, e ali ficava ele horas inteiras, manejando aparelhos 
de ftsica e qu/mica e fazendo experiências, tendo chegado mesmo a 
organizar um herbanário. 

Estava escrito, porém, que não seria um homem de ciências 
exatas, e que em outros ramos do conhecimento .é que haveria de dei
xar marcas de sua forte personalidade. Em princ/pios de 1905, já di
plomado em Farmácia, está no Recife, a fim de cursar a Faculdade de 
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Direito. Esta não estava ainda instalada no edif/cio da Praça Adolfo 
Cirne; funcionava, então, no Colégio dos Jesu/tas, na antiga Praça 
Pedro I I, hoje Praça Dezessete. 

Recife marca, na vida de Gilberto, os anos de formação. Nem 
foi à toa que deu, ao seu segundo volume de memórias, o t/tulo de 
Minha Formação no Recife. Filho intelectual da antiga Mauristaad, 
confessa ele dever, a Pernambuco, tudo o que foi no Brasil. 

Na sala Martins Júnior, da Biblioteca Municipal, o sergipano
zinho inquieto e ávido de conhecimentos foi buscar os autores da moda, 
nas obras originias ou em traduções, pois ao seu esp/rito amigo de saber 
as coisas de verdade, a fundo, e não apenas pela rama, não podiam satis
fazer os compêndios de vulgarização adotados na Faculdade, os resu
mos, as apostilas. 

"Quase todo rapaz do meu tempo em Pernambuco era ag
nóstico, darwinista, spencerista, monista", depõe Gilberto, numa 
afirmação que tem grande importância para o estudo da evolução 
das idéias no Brasil. Assim, era natural que, de preferência aos trata
distas de Direito, lesse os filósofos que lhe pudessem explicar "a posi
ção do homem no universo, a origem deste, o que era matéria, esp/
rito, as leis que presidem à formação da sociedade, a situação do in
div/duo nesta." 

Assim como, na Bahia, enquanto pensava que seria um cientista, 
estava sempre às voltas com os compêndios de Gay-Lussac, Berthollet e 
Dujardin-Beaumetz, seus autores prediletos, agora, eram Spencer, 
Comte, Nietzsche. Como ele próprio disse, 

"Monismo, Dualismo, Teoria e Cr/tica do Conhecimento, 
Livre Arb/trio e Determinismo, Causa Primária, Causa Efici
ente, Causas Finais, Idéia, Substância, Vontade, lncognosc/
vel, Absoluto, Lei dos Três Estados, Classificação das Ciên
cias, Mecanicismo, Teleologia, tudo isto, que são ep/grafes 
ou t/tulos de cap/tulos e expressões para vocabulário filosó
fico, eram naqueles dias abismos a transpor, viagens a em
preender, labirintos a desmaranhar, dom/nios a conquis
tar." 

Tanta leitura, tão grande fermentação de idéias por força não 
podiam ficar contidas na memória, exigiam a exposição, o debate, 
a aplicação aos fatos que estavam ocorrendo à sua volta. 

A oportunidade surgiu com a colaboração para o Diário de 
Pernambuco. A convite de Rosa e Silva Júnior, seu colega na Faculda
de, passou a assinar ali, sob o pseudônimo de Áureo, uma coluna 
intitulada Golpes de Vista. Numa época em que, em matéria de lin
guagem, tudo que exorbitava dos cânones estabelecidos estava ina-
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pe/avelmente condenado, e a maioria pautava seus escritos pelo ensino 
cerebrino, mas tido por autorizado, de Cândido de Figueiredo no Jor· 
na I do Commercio, sob o t(tulo "O que se não deve dizer", o jovem cro
nista sem dúvida revelou independência de esp(rito, personalidade, 
ao resolver afrontar os puristas e encimar a sua coluna com aquele 
galicismo que ainda hoje dá arrepios em certos gramáticos. 

Versavam os artigos os mais variados assuntos. "Minhas viagens 
pelos dom/nios da cultura" - confessa o próprio autor - "eram am
biciosas, verdadeiros périplos, circunavegações em alto mar, pelos con
tinentes, não cabotagem". Alguns já anunciavam o pensador que poucos 
anos mais tarde todo o Brasil iria admirar. 

Conclu/do o curso de Direito, transfere-se Gilberto para o Rio. 
Viajando a bordo do Pará, do Lloyd Brasileiro, aqui desembarca nos 
primeiros dias de janeiro de 1910. 

O cronista que se ensaiara nos "Golpes de Vista" do Diário de 
Pernambuco, logo depois passaria a colaborar no O Pa (s, a prestigiosa 
folha de João Laje, substituindo Cármen Do/ores na coluna "A Sema
na", que abria, aos domingos, a primeira página. 

No ano seguinte, a reforma Rivadávia Correia, dando ao Gover
no liberdade para as nomeações iniciais, iria permitir que se re1lizasse, 
mais cedo do que era l/cito esperar, o seu grande sonho: a nomeação 
para uma cátedra universitária. Levado por Araújo Jorge à presença 
do Barão do R i o Branco, para agradecer-lhe o empenho pela nomeação, 
na verdade decisivo, brincou o Chanceler: "O senhor devia deix;_;r cres
cera bigode ... para não se confundir, como professor, com os alunos ... " 
O novo catedrático de Direito Criminal da Faculdade do Recife não ti
nha completado vinte e quatro anos e, segundo seu próprio depoimento, 
parecia não ter mais de dezessete: "Era ainda magro e não usava óculos." 

No domingo, 30 de abril de 1911, escrevia sua última crônica 
de "A Semana", despedindo-se da cidade que o acolhera tão bem e 
da qual já se confessava saudoso. Referindo-se, nesse artigo, ao pres
t/gio de que desfrutavam, no Rio, os cronistas (e que de certo modo ex
plica sua rápida carreira, de jornalista a professor universitário), obser
va v a G i/ berto: 

"Dos cronistas, então, é (o Rio) o amigo incomparável. 
O cronista no Rio é um rei. É lido; é comentado; cidadãos 
desconhecidos param nas ruas, de olho escancarado, abrin
do braços, numa efusão abismal, para nos comunicar que 
a última crônica esteve deliciosa ... " 

Devia ser de fato assim, já que a avenida Central, recém-aberta, 
tinha então, segundo o próprio Gilberto, "o aspecto de um salão de 
fam/lia, em que todos se reunissem para uma festa permanente." 
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Assumida a cátedra, na mesma Faculdade de onde sa/ra poucos 
meses antes, cadidata-se Gilberto a deputado federal pelo terço de Ser
gipe. Já casado, apoiado pelo marechal, pelos ministros e pelo pessoal 
do Catete, talvez até pelo próprio Pinheiro Machado, apesar de não 
ser isto recomendação para o General Siqueira de Meneses, então Pre
sidente de Sergipe (o mesmo que aparece nas páginas de Os Sertões, de 
Euclides da Cunha), a eleição, naquele curioso regime de atas falsas, 
em que a vontade do Centro prevalecia soberana, eram favas contadas. 
A última hora, porém, ficou decidido que João de Siqueira, um pernam
bucano, amigo do Presidente Hermes de Fonseca, não inclut'do por 
Dantas Barreto na chapa de Pernambuco, seria o deputado por Sergipe 
no lugar que lhe fora garantido. 

A todos os colégios eleitorais foi transmitida comunicação para 
que o seu nome na chapa não fosse lido. Onde estava Gilberto Amado 
deviam ler João de Siqueira. O eleitor destemido, dos que há e sempre 
haverá em toda parte - informa Gilberto - apresentava-se com a 
cédula trazendo o seu nome. E que acontecia então? O secretário da 
mesa passava-a ao presidente, sorria, e em vez de Gilberto Amado lia 
João de Siqueira. Tão Brasil . .. 

A contestação que fez, na Câmara, perante a Comissão de Re
conhecimento de Poderes, onde pós a nu a situação poft'tica de Serpi
pe, comandada pelo General Siqueira de Meneses, o "Felipe I I de Ara
caju, desvairado e histérico", como o chamou, foi em pura perda. Pois 
a farsa eleitoral de que fora v/tima estava de acordo com as regras do 
jogo pol/tico que, por cima de uma Constituição copiada dos Estados 
Unidos, e inteiramente inadequada à realidade social do Pat's, 'emana
vam do Centro, quer dizer, do Rio, ou mais precisamente do Catete. 
Não seria ainda dessa vez que conseguiria eleger-se deputado federal 
e vir representar o seu Estado na Câmara. 

Esta oportunidade só apareceria nas eleições de 1914, para a 
legislatura a iniciar-se em 1915. O Presidente do Estado não era mais 
o General que fizera a campanha de Canudos, e com o qual Gilberto 
se desentendera. Governava agora, Sergipe, Manuel Presciliano de Oli
veira Valadão, antigo secretário particular de Floriano. E como Gilber
to, dessa vez, era candidato de Pinheiro Machado, foi eleito facilmente. 

Vindo para o Rio, assume a cadeira de deputado na abertura 
da sessão legislativa, a 3 de maio de 1915. Novas perspectivas abriam
se à sua frente, com a participação na vida poft'tica do Pa/s, a aproxi
mação com /(deres de prestt'gio, a intimidade com o velho cacique do 
Morro da Graça. Não era, aliás, um desconhecido, um deputado biso
nho que chegava da prov(ncia. Em 1914 publicara A Chave de Salomão 
e Outros Escritos, muito bem recebido pela crt'tica. E nesse mesmo ano 
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candidatara-se à Academia, na vaga do gramático Heráclito Graca. Con 
correndo com o médico A. Austregésilo e o filósofo Farias Brito, n5o 
conseguiu eleger-se ( ~) Os jornais, porém, ocuparani-se da sua candida
tura, falaram dos seus méritos de pensador, e tudo isso fazia crescer o 
prest(gio do jovem pol(tico que naquele ano estreava na Câmara. 

Um mês e pouco depois, no entanto, uma desgraça iria amargu
rar-lhe a vida e roubar-lhe o prazer que lhe dava aquele reencontro com 
o Rio, agora na condição não apenas de jornalista e intelectual, mas 
também de deputado federal bafejado pelos ventos que sopravam do 
Catete e sobretudo do Morro da Graça, residência de Pinheiro Machado. 

Um poeta mato-grossense, de ascendência espanhola e formação 
militar, homem de quase dois metros de altura, atleta, conhecido desde 
a mocidade pelo vigor f/sico, ausente do Rio havia vários anos, não se 
sabe direito por quê (talvez em virtude de um artigo de crt'tica conside
rado injusto e desrespeitoso ao seu compadre e amigo Coelho Neto), 
atravessa no seu caminho. Num primeiro encontro, ameaçou Gilberto 
- pequenino, magrinho, cabeçudo - de bofetadas e pescoções: "Que
bro-lhe a cara, puxo-lhe as orelhas . .. seu . .. " 

"Imagine-se o horror que começou a pairar na alma do ra
pazinho que eu era, um menino - confessa Gilberto - in
telectualmente superdesenvolvido, sensibilt'ssimo, mas de uma 
animalidade febril. Noites sem dormir." 

A primeira humilhação, outras se seguiram. Na ânsia de evitar 
conseqüências piores, Gilberto dispôs-se a procurar os literatos mais 
chegados ao poeta, num esforço de conjurar a crise que se avizinhava. 
Tudo em vão. No desespero em que vivia, parecia-lhe ver risadinhas em 
cada rosto. Chegou a pensar em sair do Rio, afastar-se, para ver se a im
plicância acabava. Mas ir para onde? E como explicar a Pinheiro Macha
do a deserção, precisamente no momento em que iniciava sua carreira 
polt'tica, e na Câmara tinha funções a desempenhar? 

Num sábado à tarde, 19 de junho de 1915, dia em que se inau
guravam as atividades públicas da Sociedade dos Homens de Letras (que 
se reunia no salão nobre do Jornal do Commercio, na avenida, esquina 
de Ouvidor), deu-se a tragédia. Gilberto estava acompanhado da mulher 
(grávida de seis meses), de Paulo Hasslocher, do irmão Gil do e de uma 
cunhada, recém-chegada do Recife e curiosa de ver os literatos da Cort'3, 
quase todos pertecentes à tal Sociedade e presentes à tertúlia. No sa
guão próximo ao elevador, quando envolvia o pequeno grupo familiar 

(*) Essa d(vida para com Gilberto a Academia somente cir7qüenta anos depois viria 
resgatar, escolhendo-o em 7 963 para suceder a Ribeiro Couto. 
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um grande número de pessoas conhecidas, naquele ambiente pouco ilu
minado, e no meio cio vozerio que caracteriza o fim de qualquer reu
nião, a afronta estalou no ar. E eis como Gilberto descreve a cena fatal, 
numa das páginas de maior altitude e beleza das suas memórias: 

"Na crispação, no revolvimento interior dos centros da res
ponsabilidade, destru/ra-se em mim qualquer possibilidade 
de ver, pensar, sentir. Não via nada. Mas o meu coração, sub
vertido por sua fúria, via; foi ele, decerto, que pulou da 
boca da arma para ceifar aquela existência, jogada contra a 
minha, que nela se precipitou como que obedecendo a uma 
misteriosa gravitação e a forças obscuras que se apoderaram 
do seu e do meu destino." 

A v/tima chamava-se An/bal Teófilo. Mas v/tima do tern'vel 
incidente foi também, durante toda a vida, o próprio Gilberto, que, 
beirando os 80 anos, fez a Antônio Carlos Vi/laça esta pungente confis
são: "Aquele homem roubou a minha solidão ... " 

Preso, recolhido ao quartel da Pol/cia da avenida Salvador de 
Sá e levado a dois júris, quando foi defendido, entre outros, por Evaris
to de Morais, Gilberto é em ambos absolvido. E logo depois, aos 16 
de dezembro de 1916, tendo reassumido sua cadeira na Câmara, pro
fere ali seu famoso discursos sobre "As Instituições Pol/ticas e o Meio 
Social no Brasil". Esse discurso marca sua estréia no Parlamento brasi
leiro, e nele, depois dos tristes acontecimentos em que se vira envol
vido, o representante de Sergipe como que procurou dar a medida da 
contribuição que podia trazer ao esclarecimento de alguns dos graves 
,"roblemas nacionais. 

Na legislatura seguinte, Gilberto não se candidata à reeleição. Pi
nheiro Machado havia morrido em novembro daquele mesmo ano 
fat/dico 1915, os acontecimentos ligados à morte de An/bal Teófilo 
eram ainda muito recentes, tudo isso deve ter pesado na sua delibera
ção de não postular a reeleição para a legislatura de 1918 a 1920. As
sim, somente em 1921 volta à Câmara Federal, onde permanece por 
mais duas legislaturas consecutivas, até 31 de dezembro de 1926. 

No ano seguinte passa para o Senado, como representante de 
Sergipe. E, em deliciosa página, no quarto volume de suas memórias, 
descreve-nos o que significava, naquela época, ter assento no Palácio 
Monroe: 
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"Ser eleito senador correspondia na República Velha, 
para o pol/tico em geral, à chegada a um planalto onde des
cansava do esforço da subida e de onde podia olhar tranqüi
lamente o horizonte. A satisfação de ascender a essa espaço
sa eminência da carreira tonificava o caminhante fatigado 



da marcha não raro acidentada. O pol/tico do Norte que, 
deputado em legislatura de três anos, hesitara em tomar 
casa no Rio e rolava pelos hotéis, uma vez senador, estabe
lecia-se definitivamente em bairro residencial, trazia da 
prov/ncia suas empregadas, cozinheira e ama de menino." 

De fato, o mandato de senador era então de nove anos. E, 
como o próprio Gilberto acentua, "senatoria de nove anos carrega
va em si o potencial reeleição. Senador por nove anos era em geral se
nador por dezoito, por vinte e sete ... " Morando numa casa ampla 
na Avenida Atlântica, onde acompanhava o crescimento dos filhos, 
confessa Gilberto que, nessa época, "era agradável passear na A veni
da, ir à Colombo, olhar a vida contente na cidade feliz, contemplar 
do planalto central da senatoria o futuro desimpedido, o horizonte 
claro". Aparentemente, tudo marchava com tranqüilidade, pois "ha
via homem no Catete" e "havia café nos armazéns". Para o eufórico 
senador por Sergipe, "aquilo ia durar . .. " 

No entanto, tendo embarcado para a Europa, em missão ofi
cial, em meados de 1930, lá foi Gilberto surpreendido com as not/
cias da Revolução. Surpreendido é bem o termo, pois, para os brasi
leiros que encontrou na Embaixada em Paris, ao dirigir-se a Bruxelas 
a fim de tomar parte na Conferência /nterparlamentar, a inaugurar
se a 2 de setembro, "a questão estava resolvida, Júlio Prestes eleito, 
padfica e alegremente instalado na data legal, no Catete: nenhuma 
discrepância, unanimidade absoluta nas previsões." 

De volta ao Brasil, era, para todos os efeitos, um "carcomido". 
Conheceu, então, días dif/ceis, de pol/tico deca/do, apeado do antigo 
prest/gio. Obrigado a mudar-se da casa da avenida Atlântida, contem
plava sem entusiasmo a possibilidade de ter de voltar para Recife, de 
cuja Faculdade de Direito era professor, quando um gesto do seu 
amigo e ex-colega de representação na Câmara - Francisco Campos -, 
um dos pró-homens da Revolução, vem tirá-/o da dift'cil situação, me
diante sua transferência para a Faculdade de Direito do Distrito Fede
ral, recentemente federalizada. 

Inicia-se, então, novo e fecundo per/odo em sua vida de estu
dos e trabalhos, a que o contacto com os moços, no casarão triste e 
pobre do Catete, por onde passaram tantas gerações de "adolescentes 
em flor", dava especial est/mulo. E ele que, enquanto deputado, publi
cara livros como Grão de Areia (1919) e Aparências e Realidades 
(1922), nesse per/odo de magistério e de certa disponibilidade espiri
tual, dá prosseguimento à sua obra de ensa/sta e pensador, publicando 
Eleição e Representação (1931 ), Esplrito de Nosso Tempo (1932), 
A Dança sobre o Abismo (7932) e Dias e Horas de Vibração (1933). 
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Em 7 934, aposentando-se Clóvis Bevi/áqua, Gilberto é nomeado 
consultor jur/dico do Ministério das Relações Exteriores. Não seria lon
ga, porém, sua passagem por esse cargo. De fato, dois anos depois, já 
ministro de 7? classe, segue para o Chile, como Embaixador, e em se
guida para a Finlândia, tendo-se iniciado a/ sua carreira de diplomata 
e de perito em assuntos de pol/tica internacional, como delegado bra
sileiro às Assembléias Gerais da ONU (desde as reuniões preparatórias, 
realizadas ainda em Lake Success, logo depois da assinatura da Carta 
de São Francisco, até à última a que pôde comparecer, reunida em 
Nova York em 7968) e membro da Comissão de Direito Internacional 
desse mesmo órgão. 

Está ainda por fazer-se o levantamento da atuação de Gilberto 
nessa Comissão, da qual se tornou o único membro sempre reeleito, 
ininterruptamente. Muitas foram as formulações que apresentou com 
aceitação plena, algumas das quais, pela relevância e originalidade, fi
guram nas publicações a respeito como "Tese Amado". Várias vezes 
relator-gera/ e por fim o decano da Comissão, esta ainda hoje o home
nageia, através das Gilberto Amado Memorial Lectures, realizadas ao 
final das reuniões anuais, em Genebra, e em que se manifestam seus 
antigos colegas, das mais diversas nacionalidades, mestres ilustres do 
Direito, inclusive Ju/zes da Corte de Haia. 

A fase da sua vida que poder/amos chamar "internacional" 
era assinalada por periódicas vindas ao Brasil, fazendo quase sempre 
coincidir sua permanência no Rio com o lançamento de um novo li
vro ou de reedições dos antigos. Tenta, então, duas experiências como 
romancista: Inocentes e Culpados (7941) e Os Interesses da Compa
nhia (1942), dando in/cio, em 1954, à publicação de suas memórias, 
ern cinco volumes, que constituem uma das mais amplas e significati
vas contribuições dadas ao gênero por um escritor nacional. 

Vivendo afastado da pátria, tornou-se figura m/tica, e, como tal, 
era conhecido, sobretudo, pelas lendas e anedotas que circulavam a 
seu respeito, reproduzindo ditos espirituosos e atitudes insólitas. 

Trazido de volta ao Rio por seu amigo Ant6nio Gal/otti, que o 
encontrou abatido e doente em Nova York, onde, meses atrás, havia 
sofrido um enfarte, aqui faleceu aos 27 de agosto de 1969. Uma semana 
antes havia lançado, num jantar no Country Club, durante o qual foi 
saudado por Gustavo Capanema, a terceira edição do seu livro Eleição 
e Representação, em cujas páginas foram desenvolvidas idéias inicial
mente expostas nos seus discursos na Câmara e no Senado, discursos 
esses que o leitor encontrará, na /ntegra, nas páginas a seguir, e que mar
cam, sem dúvida, pontos altos da oratória parlamentar no Brasil. 
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Atuação Parlamentar 
NA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Discursos 

A estréia de Gilberto Amado na Câmara Federal se deu a 11 de 
dezembro de 1916, e o discurso que então pronunciou, na verdade mais 
um ensaio do que um discurso, ficou conhecido como "As instituições 
polt'ticas e o meio social no Brasil", tt'tulo com que, em 1919, o autor o 
incluiu no volume Grão de Areia. 

Já tivemos ocasião de dizer que esse discurso é um marco na 
evolução dos estudos sociais no Brasil. Pela primeira vez se falava do 
nosso Pat's não pelo aspecto externo das instituições, mas pelo estudo 
das condições de meio, raça, população, costumes, levando-se em conta 
a interação dos fenômenos sociais. 

Fecundo em sugestões desenvolvidas depois por outros pesqui
sadores, nesse trabalho Gilberto procura tirar conclusões baseadas não 
em doutrinadores estrangeiros, mas sim nos "hábitos ft'sicos e mentais" 
do povo, como queria Buckle, e também no resultado do recenseamen
to de 1872, o primeiro que se fez entre nós. 

Atento às relações de causa e efeito, o orador adota o método 
indutivo, e do estudo dos fatos é que procura chegar ao conhecimento 
das normas polt'ticas, formas de governo, leis e disciplinas que têm regu
lado a nossa existência como nação. 

Mostra que o sistema constitucional sempre foi no Brasil, tanto 
no Império como na República, uma ficção, o que houve no Pat's, nes
ses anos todos, foi um arremedo de governo representativo, por não 
termos, até então, um dos elementos essenciais aos modernos Estados 
de direito: povo. E, diante do que lhe era dado observar, do seu posto 
de deputado federal, indagava se seria /(cito acreditar que qualquer mu
dança nas instituições, no "parênquima institucional", poderia contri
buir para melhorar a situação. 

A conclusão era negativa, porque, a seu ver, "leis, instituições, 
mundo polt'tico e social estão também fora e acima do Brasil". Por isso, 
mesmo sem ser um "fetichista da imutabilidade dos códigos po/t'ticos", 
não aderia, na época, àqueles que, diante da "realidade triste do Brasil", 
realidade que se não podia (como, ainda hoje, não se pode) contemplar 
"a olhos enxutos", procuravam "sair daquilo" pelas reformas, fosse a 
simples revisão da Constituição em certos artigos, fosse a volta ao paria-
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mentarisrno cio Império, fosse a própria restauração da Monarquia. Sa
IJia ele que "os elementos sociais da atualidade brasileira" eram então, 
naquele ano de 1916, "os mesmos que existiam no fim da Monarquia", 
com algumas modificações em São Paulo e nos Estados do Sul. Sua con
clusão era de que as "realidades sociais" no Brasil estavam abaixo das 
instituições que as disciplinavam. 

Embora o efeito desse discurso, quanto a repercussões pol/ticas, 
tenha sido nulo, a intell igentsia nacional compreendeu a sua significa
ção, soube avaliar o que representava como indicação de novos rumos 
no estudo da realidade brasileira e, com o tempo, tornou-se uma peça 
clássica da nossa sociologia pol/tica. 

Além de intervenções no horário do expediente, apartes, expli
cações pessoais e votos de pesar que, neste volume, serão reproduzidos 
e comentados nos lugares próprios, Gilberto Amado voltou a ocupar a 
tribuna da Cámara no dia 28 de maio de 1917, quando pronunciou um 
dicurso sobre O Brasil na Guerra. 

Dando aprovação, com abundância de alma, ao projeto que 
mandava revogar o Decreto nC? 12.458, de 25-4-1917, estabelecendo 
a neutralidade do Brasil na guerra dos Estados Unidos da América do 
Norte com o Império Alemão, o orador salientava que "nós não nos 
acercamos, ao tomar as medidas que vamos tomar, do campo da guerra, 
senão com o horror que ela inspira à nossa civilização cimentada pela 
paz e na sua benefica atmosfera nutrida e desdobrada." 

Era, porém, um imperativo a que não pod(amos fugir, dada a 
nossa situação de potência americana, "o que implica um conjunto de 
peculiaridades pol/ticas indeclináveis." 

Salientava que não pod/amos esquecer, numa hora como aque
la, "as regras diretoras da nossa civilização, filha da paz, devendo à Eu
ropa o seu progresso, mas ligada à América sobretudo pela fidelidade 
ao conjunto de compromissos que ela contraiu com a humanidade." 

Ser/amos, dentro em breve, aliados dos aliados 
"da nobre França, enraizada em nosso coração desde a 

meninice; da grande Inglaterra, preceptora da liberdade 
do mundo, amiga do Império do Brasil e dedicada auxilía
dora do progresso da República; da Itália, cujos filhos tanto 
contribuem para a prosperidade do mais importante dos 
nossos Estados; de Portugal, quase tão nossa pátria quanto 
pátria dos portugueses ... " 

Na sessão de 4 de setembro de 1922, a propósito da rápida visita 
que fizera ao Brasil o Presidente Marcelo Alvear, eleito para governar 
a Argentina de 1922 a 1928, Gilberto, depois de salientar que desdenha-
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va as "palavras vãs" e se sentiria rid/culo "se estivesse falando para fazer 
frases", profere importante discurso sobre as relações Brasil-Argentina, 
aludindo, como fizera o visitante ilustre, à "Magna América" e à ventu
ra do momento americano, que nos permitia "afirmar, diante das pa
trias divergentes da Europa, as patrias convergentes da América". E 
convergentes não "por obra de alianças contratadas que os textos dos 
pactos corporizam ", mas "por efeito dos est/mulos naturais desenvol
vidos por si mesmos na atmosfera comunicativa do continente." 

O ano de 1922 foi, de resto, dos mais fecundos na vida parlamen
tar de Gilberto Amado. Varias vezes ocuparia ele a tribuna da Câmara, 
para proferir discursos de relevância, discursos que não podem, de fato, 
ficar esquecidos, em qualquer levantamento que se faça dos momentos 
altos do Congresso Nacional. 

Assim, na sessão de 21 de novembro, ocuparia ele novamente a 
tribuna para discutir um projeto que concedia à Universidade do Rio 
de Janeiro a subvenção especial e anual de 50.000$, para a fundação 
e manutenção de um Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura Cient/
fica e Literária. 

Dispunha o art. JC! desse projeto: 
"Os cursos do Instituto Franco-Brasileiro funcionarão de ju

lho a novembro, serão feitos por professores da Universidade 
de Paris, de reconhecida competência, e terão um carater de 
pura especialização, não se devendo assemelhar aos cursos 
gerais de nossa Universidade." 

Dando, embora, todo apoio ao projeto, cujos intuitos lhe pare
ciam louváveis, Gilberto não pôde deixar de criticar a redação desse de
sastrado art. JC! . E suas cr/ticas deixam bem claras, mais uma vez, sua 
famosa preocupação com a objetividade e a precisão da linguaguem. 

Pedia ele que se suprimissem na redação final as palavras "de reco
nhecida competencia" e seguintes, que formavam o complemento do 
citado art. JC!. 

E argumentava: 
"Com efeito, Sr. Presidente, dizendo o projeto no art. 3C? 

que "os cursos do Instituto Franco-Brasileiro serão feitos por 
professores da Universidade de Paris ele reconhecida compe
tência ... "parece que admitimos nele a hipótese de que há 
na Universidade de Paris professores que não são de compe
tência reconhecida. Parece que admitimos, perante o pensa
mento oficial do Brasil, neste projeto corporificado, que seja 
causa discut/vel a competência dos professores da Universi
dade de Paris. Seria a nós que caberia fazer entre estes profes
sores a escolha dos reconhecidamente. competentes? Penso 
que nos fica bem retirar as palavras: "de reconhecida com-
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petência". Elas destoam na lei e gritarão desagradavelmente 
aos ouvidos dos membros do famoso instituto a que se di
rigem." 

Prosseguindo, sugere a supressão, também, do restante do arti
go, por não compreender a expressão pura especialização: 

"Com a supressão destas palavras, eu proporia também a 
das que se seguem: "e terão um caráter de pura especializa
ção." Metaf/sica pura, ciência pura são expressões correntes 
na linguagem da alta cultura. Pura especialização não me pa
rece exprimir causa bem compreens/vel ou conhecida. Creio 
que o adjetivo, perante a técnica cient/fica, não quadra com 
o substantivo, como não quadraria conjugado com generali
zação. Pura especialização e pura generalização são anfibolo
gias pouco recomendáveis." 

Do mesmo modo, a parte final do artigo se lhe afigura inadequada, 
ao referir-se aos "cursos gerais de nossa Universidade": 

"Esta exigência me parece por igual ociosa. Os cursos de 
nossas Faculdades nada têm de geral. São tudo o que há de 
mais particular, de mais especial. Pois se são Faculdades de 
Direito, de Medicina, de Engenharia, como é que podem ser 
escolas de estudos gerais? São centros de cultura aplicada 
( ... ) Cursos gerais de nossas Universidades! Pois então o 
civilista, o constitucionalista da Faculdade de Direito; o hi
gienista, o patologista da Faculdade de Medicina seguem, 
numa ou noutra, cursos gerais?" 

Nesse discurso, aliás, Gilberto, antecipando-se ao que irá pro
ferir poucos dias depois, ao examinar o projeto do deputado Fidélis 
Reis sobre ensino profissional, discute, com leveza e graça, os concei
tos de teoria e prática talvez ignorados, naquela época, por muitos 
dos deputados que compunham a Câmara: 

"Falta-nos, de uma maneira geral, a alta cultura, a alta sa
bedoria, a verdadeira teoria que não se obtém senão pelo 
cultivo da ciência pura. Evidentemente, sem alta teoria 
nunca poderemos conseguir verdadeira prática ( ... ) Con
denar a teoria, no real sentido que ela tem, é condenar 
Newton, Einstein; é condenar a matemática, a geometria, 
sem as quais não pode haver prática." 

E, respondendo a um aparte do deputado Eliseu Guilherme, 
para quem haveria certo exagero no que dizia o orador, retruca Gilberto, 
com ironia: 
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"V. Exa., por exemplo, está aqui neste recinto. Pensa que 
tudo isto, esta construção, este edif/cio, é prática? Não, tudo 



isto é teoria, de que a prat1ca é mera, passiva, inconsciente 
às vezes, mas sempre necessária aplicação. O automóvel que 
conduz V. Exa., que bela utilidade prática' Fruto do trabalho 
teórico. Gerações e gerações prosseguiram as revelações cien
t/ficas de que resultou o conjunto de princ/pios teóricos que 
permitiram as tentativas e experiências práticas que ele re
presenta." 

Ainda três importantes discursos faria Gilberto nesse ano de 
1922: sobre o orçamento das Forças Armadas, o ensino profissional e 
o funcionamento do Legislativo. 

Ao escrever o quarto volume de suas memórias - Presença 
na Política , recordou o memorialista o que foi o seu discurso 
sobre o orçamento do Exército e da Marinha, assunto, como se pode 
imaginar, delicado e perigoso. 

Clamava ele "por uma po/i'tica de entendimento com as nações 
do continente, para não comprarem elas os armamentos da Europa e 
empregarem o dinheiro que pediam emprestado, ou emitiam, no desen
volvimento e aproveitamento das suas riquezas naturais." 

O depoimento de Gilberto é elucidativo a respeito da mentali
dade dominante no seio das nossas Forças Armadas de então, malgrado 
esse ano de 1922 assinalar, com o levante de 5 de julho, o primeiro de 
uma série de movimentos revolucionários que acabariam por liquidar, 
em 1930, a chamada República Velha: 

"É que, por esse tempo, os representantes das Forças Ar
madas do Brasil revelavam, apesar do estado de tensão entre 
elas e o poder civil, uma grar~de tolerância. A mentalidade 
vigorante no seio delas era liberal. No correr da minha cam
panha pró-desarmamento na América do Sul, tendo proferi
do discursos repassados de franqueza, e numerosos; não tive 
em conseqüência deles o menor aborrecimento, nem de or
dem pública, nem de ordem particular. Nenhum oficial do 
Exército ou da Armada fechou carranca para mim em nossos 
encontros." ( *) 

Estranhava o representante de Sergipe que, num orçamento 
de oitocentos e tantos mil contos, gastássemos duzentos e tantos mil 
somente com o serviço de guerra e com os prepartivos de guerra, en
quanto apenas 55 mil contos na agricultura. 

( *) Presença na Polltica, Rio de Janeiro, Livraria José 0/ympio Editora, 1958, 
p. 214. 
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Isto num continente pac(fico, do qual o fantasma das confron
taçtJes armadas estava afastado, e num pa/s, como o Brasil, que já havia 
resolvido satisfatoriamente com os vizinhos todos os seus problemas 
de fronteiras. Propunha, então, que nos aproximássemos das nações 
diJ América, combinando com elas uma ação conjunta para diminui
ção das despesas com armamentos. 

E nesse discurso que Gilberto expõe, pela primeira vez, uma 
idéia que haveria de repisar no decorrer da vida, a ponto de tornar
se uma espécie de leitmotif do seu pensamento: 

"Os Estados não podem ser irrefletidos, as nações não 
podem ser inconscientes. O indiv(duo, o homem pode come
ter um erro e amanhã repará-lo. Os Estados, no erro que 
cometem, prejudicam as gerações futuras, as gerações que 
constituem todo este elo, todo este conglomerado coletivo 
que forma a Nação, base em que ele repousa." 

E interessante notar, também, como é recente o conceito de 
Segurança Nacional. Nem uma vez sequer aparece a expressão no seu 
discurso. E como estávamos distantes da Europa, não t(nhamos proble
mas com vizinhos, nem alimentávamos planos expansionistas, achava 
ele que as despesas com as Forças Armadas podiam ser drasticamente 
reduzidas. 

Uma semana depois de falar sobre o orçamento do Exército 
e da Marinha, Gilberto voltava à tribuna, desta vez para discutir o pro
jeto de ensino profissional obrigatório, do deputado mineiro Fidélis 
Reis. 

Dispunha o projeto que só seria admitido à matr/cula nos ins
titutos superiores da União, quer civis, quer militares, e aos a eles equi
parados nos Estados, o candidato que, além dos preparatórios exigidos 
por lei, apresentasse certificado de habilitação profissional. 

Acusado pelo autor do projeto de ser contra o ensino profissio
nal, Gilberto procura explicar sua posição e não deixa de chamar a aten
ção da Câmara para as lamentáveis confusões que faz o representante 
mineiro, atribuindo a Einstein conceitos de Rousseau e citando Augusto 
Comte sem o menor propósito. Havendo o deputado Fidélis Reis ina
dequadamente contraposto à opinião de Gilberto a de Einstein, protesta 
com mal(cia o representante sergipano contra essa intenção de malquis
tá·lo "com esta personagem egrégia do pensamento matemático do 
mundo." 

O discurso é cheio de ironias e subentendidos, e ainda hoje pode 
ser lido com interesse. Nele vamos encontrar, aliás, outro conceito que 
está presente em toda a obra do autor de Aparências e Realidades: 
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"Precisamos sobretudo só falarmos do que soubermos, do 
que tivermos visto, do que tivermos estudado e aprendido de 
verdade. Há muita gente que só pode falar do que não sabe, 
do que nunca estudou, do que nunca viu." 

Antes de findar o ano, Gilberto voltaria a ocupar a tribuna da 
Câmara, para criticar o funcionamento do Legislativo. De certo modo, 
suas palavras são um desdobramento do discurso de 1916 sobre as ins
tituições polfticas e o meio social no Brasil, e uma antecipação do que 
nos iria dizer mais tarde sobre eleição e representação. 

Fruto do que pudera observar naqueles anos todos, em que 
representara o seu Estado na Câmara Federal, essa oração é uma radio
grafia do funcionamento do Legislativo na 1? República, quando ine
xistiam partidos pol/ticos de base nacional, e impressiona pela fran
queza dos seus conceitos. "Sem partidos no regime das grandes maio
rias obrigatórias, determinadas pela preponderância natural dos grandes 
Estados, não existe o deputado" - começa por observar. E prossegue 
a sua análise cr/tica: 

"Não nos conhecemos uns aos outros, sob o ponto de vista 
das idéias. As separações que existem são superficiais, são epi
dérmicas, ligeiras. Os oposicionistas são tão partidários meus 
como os governistas, no que diz respeito às idéias, porque 
nada há que nos separe. Existem aqui as bancadas, a paulista, 
a mineira, a baiana, a pernambucana etc., quero dizer, os di
versos grupos deliberantes, de cujo acordo ou obediência ao 
Governo resulta a direção do Pa/s. A bancada é a expressão 
do governador dos respectivos Estados; implicitamente, na 
realidade, não existe. 

Vou-me acostumado a dizer estas franquezas para as quais 
peço a simpatia e a indulgência dos meus colegas. De maneira 
que, praticamente, o Brasil é governado por duas ou três pes
soas, no máximo. Na ausência de opinião pública comprensi
va, militante, interessada, que acompanhe o desdobramento 
da vida pública do Pa/s, o deputado, o senador, o represen
tante da Nação, salvo a ocorrência eventual de circunstâncias 
excepcionais (a formação de um grupo para defesa ou ataque 
de tal ou tal causa), o deputado ou senador não tem funçaõ. 
Senhores, eu quero trabalhar e não tenho em quê. Ou faço 
discursos acadêmicos que terão ecos literários, ou trago para 
aqui contribuições de boa vontade, mas que, afinal, me can
sarão e cansarão os outros, porque redundarão sem conse
qüência prática de espécie alguma; ou terei de acabar no si-
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lêncio, no desânimo em que modorram tantos deputados 
que há muito estanceiam nestas cadeiras." 

E para que não se dissesse que a cdtica carecia de objetividade, 
e seu autor não passava de um l/rico, um idealista, um filósofo sem o 
pé no chão, Gilberto dava um exemplo de como a Câmara poderia fun
cionar, se a situação fosse outra e se houvesse, no Pa/s, grandes corren
tes de opinião, representadas por partidos pol/ticos de âmbito nacional: 

"Por exemplo, os nobres deputados pelo Paraná estão tratan
do da questão de transportes. Se houvesse organização parti
dária, eles levariam essas idéias, primeiro, ao grupo ou comitê 
partidário, a que pertencessem. Suas exigências seriam exami
nadas pelos l/deres; verificar-se-ia a procedência delas. Então, 
não seriam eles somente a pleitear sua idéia, ser/amos nós, 
de Sergipe, da Para/ba, nós do Rio Grande, que poder/amos 
impor ao nosso agrupamento, nas suas relações com o Gover
no, a realização imediata dessa medida, usando, como em 
todos os pa/ses, dos processos pol/ticos que se indicam para 
esses casos." 

Volta Gilberto a ocupar a tribuna da Camara em 8 de agosto de 
1924, num discurso de apoio ao Presidente de Sergipe, Graco Cardoso, 
e em 28 de dezembro desse mesmo ano, quando se pronuncia sobre a 
revolução de São Paulo, liderada pelo general lsidoro Dias Lopes. 

Indagava ele, então, se era leg/timo o levante militar para resol
ver questões pol/ticas no Brasil. E respondia pela negativa, lembrando 
o que dissera em seu discurso de 1916 sobre as instituições pol/ticas 
e o meio social no Brasil: 
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"O que há aqui é o seguinte: população como entidade po-
1/tica, ativa, militante, operando como corpo autônomo, 
consciente, ligado entre si através dos diversos Estados por 
interesses morais comuns (papel dos partidos nacionais, so
bretudo nos pa/ses de regime federativo), não existe nem po
de existir ainda." 

Na sua opinião, naquele ano de 1924, como em 1916, 
" ... a ação pol/tica em nosso Pa/s não pode deixar de 

exercer-se senão através de homens bem intencionados, 
que possam suprir pela própria energia construtiva, atividade 
e patriotismo - no sentido do desinteresse pessoal e da ca
pacidade de resistência às agitações improfú:uas -, as insu
ficiências de uma população ainda incapaz de exercer os seus 
direitos pol/ticos e cumprir, como responsável pelos próprios 
destinos, os deveres c/vicos que lhe incumbem." 



E o voto secreto, aspiração maior dos que lutavam pela reforma 
das instituições? 

Embora achando que a do voto secreto era uma tentativa a fa
zer-se, tentativa pol/tica que devia ser apoiada como experiência, não 
acreditava nos seus efeitos mágicos. E observava: 

"A verdade é que o voto secreto não poderia enviar para o 
Congresso Nacional gente melhor do que os senadores e depu
tados que atualmente representam o Pat's. Para que houvesse 
escolha realmente consciente, seria preciso que o corpo elei
toral estivesse a par, pelo conhecimento direto, dos proble
mas do Brasil, problemas que as massas não estão aparelhadas 
a compreender. " 

Salientava, além disso, que o Governo de então representava a 
vitória da opinião civil sobre as ambições militares. Não vendo, nas 
idéias dos revolucionários - deposição do Presidente da República e 
dissolução do Congresso e do Supremo Tnbunal Federal -, nada de 
prático ou de profundo, "revelador de intuição polt'tica ou de conhe
cimento das condições peculiares do Brasil", conclut'a: 

"Se há deficiências ou falhas na organização do poder, 
esta há de ser preenchida por uma reforma constitucional, 
preocupação de grande número de espt'ritos ligados ao atual 
Governo, cujo chefe, o Sr. Artur Bernardes, acaba de suge
ri-la ao Congresso e ao povo brasileiro, em sua última men
sagem." 

A realidade pol/tica brasileira era uma preocu'pação constante 
do deputado por Sergipe, que, na sessão de 12 de setembro de 1925, 
volta a ocupar-se do assunto. Assim como no discurso de 1916 sobre 
as instituições pol/ticas e o meio social no Brasil, baseara-se princi
palmente nos dados fornecidos pelo primeiro recenseamento feito entre 
nós (o de 1872), na oração de agora apóia-se na Sinopse do Recensea
mento realizado em 1920 pela Diretoria Geral de Estatt'stica. E, jogan
do com os algarismos, chega à conclusão de que não passava de um mi
lhão, ou subia a pouco mais de um milhão, o número de brasileiros 
adultos que sabiam ler. Aconselhava, em seguida, que tirássemos desse 
total os semi-analfabetos e, em seguida, os que apenas liam jornal, e 
podedamos, então, verificar que não chegaria a meio milhão o número 
de pessoas que, no Brasil, seria capaz "de formar qualquer idéia, por 
elementar que seja, das causas." 

Em tais condições, quando ouvia falar, na Câmara e fora dela, 
em povo brasileiro, dizendo "o povo quer isto, o povo resolveu aquilo", 
a questão não lhe parecia bem colocada, porque, na sua opinião, não 
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t/nhamos "corpo eleitoral ativo, democrático, à altura do sistema re
presentativo." Culpa das instituições, do regime então vigente, dos po-
1/ticos brasileiros? De forma alguma. Conseqüência natural da realida
de social que os reformadores não queriam ver. 

A seguir, volta a discutir a momentosa questão do voto secreto 
e, depois de declarar, mais uma vez, que não era contra essa medida, e a 
ela daria o seu apoio, caso à Câmara fosse apresentado projeto nesse 
sentido, reitera sua convicção de que o voto secreto, por si só, em nada 
poderia contribuir para modificar a situação. E isto porque, "se o elei
tor não tem capacidade para escolher, como pode o caráter secreto do 
voto lhe dar, de um dia para o outro, essa capacidade?" A seu ver, "não 
é o ato de votar que caracteriza o voto", mas sim "o nexo pol(tico 
entre o votante e o votado." 

Achava utópico confiar no voto secreto para modificar a situa
ção pol/tica do Brasil, porque "só há regime representativo quando há 
alguma causa a representar, e só se representam idéias, princ(pios, pro
gramas, pontos de vista". Ora, como nada disso havia no Brasil, as 
eleições, com o voto secreto ou sem ele, haveriam, forçosamente, 
de conduzir aos mesmos resultados. Mudariam apenas (talvez) as 
pessoas. 

O discurso é longo, e o próprio Gilberto o considerava uma 
espécie de inventário do que possu/amos então como realidade pol(
tica. Ampliado e enriquecido de citações de tratadistas estrangeiros 
que haviam versado os mesmos temas, viria a constituir o nervo das 
confer&ncias que, em 1931, com enorme repercussão, proferiu no 
Rio, depois reunidas no volume Eleição e Representação. 

O último discurso de Gilberto, como representante de Ser-· 
gipe na Câmara Federal, inclut'do neste volume, foi o pronunciado 
na sessão de 27 de dezembro de 1925, ao examinar o orçamento 
do Ministério das Relações Exteriores, referente à Sociedade das Na
ções. 

Todo ele é um manifesto de confiança nesse organismo inter
nacional, que os deputados oposicionistas não viam com bons olhos, 
e ao qual queriam negar a contribuição a que o Governo, como repre
sentante de um pa(s filiado, se obrigara. 

Em certo trecho, o discurso é bem t(pico da oratória da época, 
ou de todas as épocas em que houver oratória. Compreende-se, aliás, 
a ênfase que Gilberto Amado pôs na defesa do ponto de vista do Go
verno, pois já sendo, então, estudioso dos problemas de Direito Inter
nacional, acreditava na ação de um organismo como a Liga das Nações 
para preservar a paz entre os povos. Hoje sabemos que ela foi ineficaz 
e não soube, ou não pôde, evitar a 2? Guerra Mundial. Em 1925, 
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porém, era compreens/vel a atitude do representante de Sergipe, ao 
declarar: 

"Se ela até este instante me houvesse dado somente mo
tivos de descrença, o meu dever seria ainda dizer: creio 
nessa Sociedade das Nações, porque meu dever é crer no 
bem, crer em um estado social melhor, superior àquele 
em que nos debatemos e nos atormentamos! Meu dever, 
dentro da guerra, é crer na paz; dentro das trevas, é aspi
rar à luz; dentro da lama, é almejar os caminhos secos, que 
levam à montanha resplandecente debaixo do sol!" 

Não ignorava ele os problemas que enfrentava, em Genebra, o 
organismo originário do Tratado de Versalhes: 

"A Sociedade das Nações reflete um antagonismo estra
nho de que a nossa época não pôde, ainda, se libertar. Cho
cam-se dentro da Sociedade das Nações, em Genebra, o na
cionalismo crespo, que não quer deixar de existir, e o es
pt'rito de internacionalidade que pleiteia o seu direito de 
viver." 

Sua conclusão, porém, era otimista, pois, 
"Assim como se organizou a sociedade humana, assim 

como cada individuo perdeu um pouco da sua liberdade 
pessoal para criar a sociedade humana, corporificada em 
nações, assim estas hão de perder um pouco da sua sobera
nia para cr/ar esse super-organismo, necessário à paz do 
mundo e à felicidade do gênero humano." 

Intervenções e Apartes 

Além dos discursos a que nos referimos na primeira seção deste 
trabalho, os Anais registram também numerosos apartes e esclareci
mentos de Gilberto Amado no recinto da Câmara. São intervenções li
geiras, para encaminhar uma votação, dar uma explicação pessoal ou 
deixar nt'tido um ponto de vista. Menos importantes, evidentemente, 
do que os pronunciamentos longos, preparados com antecedência, 
são igualmente curiosos, porque em todos eles encontramos a marca 
da personalidade do deputado por Sergipe, um homem que, durante 
toda a vida, se caracterizou pelo hábito de se pôr inteiro nos menores 
gestos. 

Em julho de 1922, por exemplo, votava-se na Câmara um au
xflio de 40 contos de réis para uma viagem de Vila-Lobos à Europa. 
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Costa Rego, representante de Alagoas, dera parecer contrário. 
Gilberto, ao encaminhar a votação, discorda dos seus colegas que com
bateram a emenda e apela para que não se negue a Vila-Lobos o di
reito de ir à Europa "mostrar que não somos apenas os Oito batutas 
que lá sambeiam". E, bem no seu estilo, salienta: 

"Não neguemos esta subvenção, não neguemos estes 
40:000$! Se assim o fizermos, cometeremos uma brutali
dade - permitam-me a expressão - feriremos um artista -
fato raro! que o é realmente - porque há muitos falsos 
artistas; mas artistas verdadeiros, quer dizer, homens, super
homens, criadores, capazes de criar como só faz Deus ... 
ah! isso é uma causa extraordinária!" 

Embora uma voz lembrasse qt...'J poderia criar sem ir à Europa, 
graças à intervenção de Gilberto a subvenção foi concedida, e Vila
Lobos pôde realizar essa projetada viagem, útil, sem dúvida, à sua mú
sica e à divulgação da cultura brasileira no Velho Mundo. 

Em julho de 1924 empenha-se em debates com o deputado 
oposicionista Adolfo Bergamini, a propósito do processo de emendas 
à Constituição. E esses debates nos revelam n~o mais o teórico das 
idéias pol/ticas, mas o jurista preocupado com a exegese do texto 
constitucional. 

Pouco depois, em outubro desse mesmo ano, o vemos preocupa
do com a "harmonia constitucional dos poderes", ao analisar, em rápi
da mas substanciosa intervenção, as relações entre Câmara e Senado. 
Nesse aparte vamos encontrar, aliás, expressões bem t/picas da maneira 

·ser do representante de Sergipe: 
"Oh! O trabalho de dirigir os povos não é o de dançar em 

um salão o minueto das amabilidades. O trabalho de dirigir 
os povos deve ter sempre por bandeira o interesse público, 
o interesse nacional." 

Aludindo, a seguir, à velha tricotomia de Montesquieu, com 
grande previsão salienta uma tendência que os tempos viriam confirmar: 

"Tudo indica, e a evolução do direito público contempo
râneo o assinala, que marchamos dessa separação para a in
terdependência dos poderes." 

Diversas outras intervenções do deputado Gilberto Amado en
contrará o leitor neste volume: a propósito da revolução de São Paulo 
de 1924; de apoio ao Presidente Artur Bernardes; e de aprovação à 
chamada Lei Elói Chaves, que instituiu o sistema de aposentadoria 
para ferroviários e portuários, gênese de toda a legislação posterior, 
de amparo aos chamados "economicamente fracos." 
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Todavia, nenhum desses apartes tem a importância do que, 
na sessão de 1C! de agosto de 1925, deu à fala do seu colega pelo Pa
raná, deputado Pl/nio Marques, empenhando-se, mais uma vez, na 
reabilitação do mestiço brasileiro, essse injustiçado, como o nosso 
clima. 

A preocupação do pol/tico sergipano com esse problema pode, 
aliás, ser rastreada desde os trabalhos da mocidade, o que o coloca, tam
bém neste assunto, na vanguarda de uma corrente de pensamento a que 
viriam filiar-se estudiosos e pesquisadores como Gilberto Freyre, Artur 
Ramos, A. da Silva Melo, Edson Carneiro e vários outros. 

Dos primeiros, entre nós, a negar que houvesse raças inferiorer. 
ou superiores, preferindo ver, na suposta inferioridade do negro e do 
mestiço, antes razões económicas e sociais (escravidão, probreza etc.), 
esse seu pioneirismo, em assunto que, na época, se apoiava em postu
lados pretensamente cient/ficos, embora já tenha sido salientado por 
nós em trabalho anterior, não deve ser esquecido, sobretudo quando 
nos lembramos que até mesmo o grande Euclides da Cunha era, ares
peito, bastante preconceituoso. 

Nesse aparte, repisando idéias expostas em artigo de 1917, 
depois enfeixado no volume Grão de Areia (que é de 1919), salien
tava o representante de Sergipe: 

"Ora, eu me coloco em ponto de vista diametralmente 
oposto; não atribuo, absolutamente, às raças superiorida
de ou inferioridade. Estou com os que relacionam as apa
rentes diferenças entre as raças com fenómenos históricos 
hoje cientificamente interpretados. Não há raças superiores 
nem inferiores. E, quanto a nós, temos a felicidade de, 
sendo mulatos e mestiços, havermos criado uma civiliza
ção no trópico, ou melhor, temos a felicidade de poder 
afirmar perante o mundo a realidade brasileira, uma das 
mais estupendas experiências históricas registradas pelo gê
nero humano em latitudes geográficas como a nossa. Eu 
não poderia, de forma alguma, dizer com ar displicente, 
com jeito de quem se queixa: somos mestiços e mulatos. 
De sermos mestiços e mulatos devemos ter, sentia orgulho, ao 
menos a consciência de que o sermos não implica inferiori
dade nenhuma. Mulatos e mestiços fizeram uma causa ex
traordinária: o Brasil. Aliás, essas idéias não as tenho agora; 
não as pronunciei no ardor da discussão. Em um dos meus 
trabalhos, dizia eu: "Por minha parte me desvaneceria mil 
vezes mais a firmeza sem ênfase com que o Brasil se reco-
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nhecesse a "república mestiça" dos cientistas europeus, 
que falam a verdade, do que a facilidade vaidosa com que 
ele se acredita a "república latina", o ''pa/s irmão", os "ir
mãos latinos da América . . . ", dos discursos diplomáticos 
e das mensagens congratulatórias". ( ... ) Sejamos cafusos 
ou curibocas resignados, procurando honrar o nosso sangue 
pela dignidade do nosso estilo de homens e não pelo blasonar 
de hereditariedades que não são nossas". 

Era o que eu tinha a dizer, contente por poder afirmar que 
aqui, num pa/s de mestiços e mulatos, se cria e se desenvolve 
uma civilização nova, em que o tom da pele não distingue 
ninguém, civilização que realiza o prod(gio de criar-se e de
senvolver-se no trópico, apresentando pela primeira vez ao 
mundo, no ocidente tropical, uma obra pol/tica apta a subsis
tir. Isto é já grande causa; é o Brasil, essa realidade magn/
fica!" 

Votos de Pesar 

Dos discursos e das intervenções ligeiras, destacamos, neste volu
me, os votos de pesar proferidos por Gilberto Amado da tribuna da 
Câmara. 

Embora não gostasse desse gênero de oratória, por lhe parecer 
que não tinha jeito para o elogio fúnebre, a verdade é que seus discur
sos celebrando a morte de um colega de representação popular; ou 
de um grande vulto da vida brasileira, são magistrais. Alguns ficaram, 
mesmo, clássicos, como os que proferiu por ocasião da morte de Carlos 
Peixoto Filho (30-8-1917) e de Raul Soares (5-8-1924). 

Mereceram, igualmente, sentidas palavras do representante de 
Sergipe os seus coestaduanos Ivo do Prado, Br/cio Cardoso e Martinho 
Garcez, falecidos durante o per/odo em que o autor de Grão de Areia 
representava, na Câmara Federal, o pequeno Estado nordestino. 

Dos votos de pesar proferidos na Câmara por Gilberto Amado, 
nenhum, porém, nos causou tanta surpresa quanto o que lhe sugeriu a 
morte de Alberto Torres. Não sab/amos de seu apreço pelo autor de 
O Problema Nacional, e foi-nos, assim, grato verificar a justiça que 
faz ao pensador fluminense, a quem, aliás, não chegou a conhecer pes
soalmente: 
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"O homem não o conheci eu. Apenas já nos últimos dias 
de sua existência, e de relance, o entrevi, pálido e estranho, 



com os luminosos olhos delirantes, iterativos no infinito. 
Mas da obra sou um perlustrador quotidiano, minudencio
so e ativo. Eis por que posso dizer que, com Alberto Torres, 
não perdemos apenas um ex-Presidente do Estado do Rio de 
Janeiro, um ex-Ministro do Supremo Tribunal, um notável 
publicista. Perdemos mais do que isto. Perdemos um dos 
raros brasileiros que serão companheiros do futuro da Pá
tria." 
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NO SENADO FEDERAL 

Discursos 

No Senado, o primeiro discurso de Gilberto Amado versa o pro
blema da imigração portuguesa para o nosso Pat's, e foi proferido a pro
pósito de uma pastoral dirigida aos seus diocesanos por D. João Evange
lista de Lima Vida/, arcebispo de Vila Real, de regresso de sua viagem 
ao Brasil. 

Na opinião do arcebispo, desemprego e miséria eram os dois 
espectros que aguardavam aqui os portugueses que se aventuravam a 
imigrar para o Brasil. E como essa página, amplamente divulgada pela 
imprensa, prejudicava os nossos interesses de pa/s dependente das 
correntes de imigração, o orador pedia que a respeito providenciasse 
o Ministro das Relações Exteriores, encarregado de zelar, no estran
geiro, pelo bom nome do Brasil, e, ao mesmo tempo, que sobre ela 
tomasse as providências necessárias o Ministro da Agricultura, rela
tivamente à parte de verdade que pudesse haver nas acusações feitas 
ao serviço de imigração. 

O discurso seguinte do senador por Sergipe, que o Diário do 
Congresso Nacional registra, é uma peça de importância histórica e 
pol/tica: a apreciação do pedido de anistia, apresentado pelo senador 
lrineu Machado, em favor dos revoltosos de 1922 e 1924. Foi pro
nunciado na sessão de 21 de julho de 1927, e nele, sobre a "medida 
balsâmica", acentua Gilberto: 

"A idéia de anistia estava florindo em todos os corações. 
Todos os brasileiros bem intencionados ansiavam pelo dia 
em que, na tranqüilidade geral e na aceitação unânime do 
poder, por todos que devem obediência ao poder, não hou
vesse mais no Brasil vencedores e vencidos, guerreantes e 
guerreados, e todos fossem um corpo só, de moléculas uni
das, harmoniosamente congregadas na atividade comum, 
para o bem da Pátria." 
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lrineu Machado, porém, ao apresentar o seu projeto, atacara 
rudemente os representantes governistas, chamando-os, com estas ou 
semelhantes palavras, "massa insens (vel e bruta", "rebanho torpe", 
"serviçais da tirania", "lacaios da ditadura", "congérie de cretinos, 
de bois mansos, que vão ruminando, tristes, de cabeça baixa, a ru(na 
da República". Não só por isso, mas também porque se tratava de 
uma questão eminentemente política, o projeto, segundo o represen
tante de Sergipe, não podia ser aprovado pela maioria. 

Quanto aos movimentos revolucionários que haviam empol
gado e seduzido tantos oficiais de valor das nossas Forças Armadas, 
Gilberto não acreditava fossem o meio adequado a qualquer modi
ficação para melhor do estado social do pa(s, "inelutável e insusce
t(vel de modificação imediata." 

No fundo, a seu ver, o descontentamento dos jovens podia 
ser explicado pela pobreza do Pa/s, "dependendo de um só produto 
de exportação que nos dá muito, mas que não dá suficientemente 
para os gastos, a vida, o movimento de uma nação cuja população 
cresce direi - geometricamente, enquanto sua riqueza cresce 
numa proporção aritmética." 

Na base de tudo, segundo seu modo de ver, estavam os proble
mas econ6micos. E indagava o orador: 

"Que adianta para um pa/s que exporta 100 milhões de 
libras, isto é, quase menos de metade do que exportam as 
(ndias Neerlandesas ( * }, menos do que exporta a Austrália, 
quase um terço do que exporta a Argentina, que adiantam 
para um pa(s que precisa de organização, de educação, de 
preparação pol/tica e econ6mica essas agitações militares, 
essas lutas armadas?" 

E chegava, mesmo, a vaticinar que diferente seria o compor
tamento da oficialidade jovem e ardente dos nossos quartéis, se outras 
fossem as condições econômicas do meio em que viviam: 

"Se procurarmos, por exemplo, as causas long/nquas que 
levaram esses moços soldados, esses Prestes, esses Távoras, 
esses Campos e outros a se extraviarem do caminho severo 
da disciplina, quem sabe se não encontrar/amos também 
explicação nesse mal-estar social resultante das condições 
econômicas de um meio que obriga tantas energias moças, 
tantos §nimos ardentes a se emparedarem numa carreira 

( *) Hoje, Indonésia. 
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burocrática, pois a certos respeitos é inegável que entre nós 
a carreira militar pode ser considerada como burocrática. 
Não é esdrúxula hipótese perguntar se numa atmosfera de 
riquezas atraentes, exercendo sua pressão magnética sobre 
as vontades submetidas à gravitação das necessidades mesoló
gicas, teriam esses homens ensejo para se envenenarem com 
a linguagem dos exploradores po/(ticos e se prestarem a se
rem instrumentos de suas paixtJes sem beleza. Eu os vejo 
numa sociedade dominada pelo surto da produção triunfan
te, como os Estados Unidos, em vez de revoltados contra a 
Pátria e as leis do seu Pa(s, à frente de indústrias prósperas, 
ganhando dinheiro, produzindo, audazes, fortes, vibrantes, 
rindo com desprezo, como ri qualquer boy americano a quem 
lhe fale em revolução, revolta, sedição, rebelião, agitação." 

Em agosto de 1927, em aparte ao Senador Barbosa Lima, que, 
em discurso, se referia às conquistas do liberalismo, Gilberto observou: 
"V. Exa. está passando um mau quarto de hora, porquanto V. Exa. é 
um liberal, e não há mais lugar no mundo para os liberais." 

A frase suscitou grande celeuma na imprensa, o que obrigou o 
senador por Sergipe a explicá-la e comentá-/a no discurso que proferiu 
na sessão do dia 11 desse mesmo mês. 

Esclarece então Gilberto que, no sentido po/(tico-religioso, 
o liberalismo é a doutrina compendiada na fórmula de Cavour: "A 
Igreja livre no Estado livre", conquista já obtida, desde vários anos, pQr 
todos os povos civilizados, coisa pac(fica, /(quida, que ninguém mais 
discutia. 

No sentido estritamente poHtico, "o liberalismo é a doutrina 
segundo a qual os cidadãos procuram obter as garantias de liberdades 
pol/ticas que todas as Constituições modernas, há mais de cinqüenta 
anos, consagram, e se objetivaram em passado menos imediato, na luta 
pela separação do poder legislativo e do poder judiciário das mãos do 
poder executivo absoluto." 

Finalmente, do ponto de vista econômico, o liberalismo é o 
laissez faire, o laissez passer, princ(pio básico de uma escola para a 
qual as sociedades humanas são governadas por leis naturais, que nós 
não podemos alterar por mais que o queiramos. 

Salienta então o orador que o mundo, no momento, estava 
dividido entre revolucionários - a extrema esquerda - e reacioná
rios - a extrema direita - não havendo mais lugar para aqueles 
que pretendiam situar-se no centro, isto é, os liberais. 
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Provocado por lrineu Machado, espécie de bête noire dos sena
dores governistas, nesse discurso Gilberto deixa entrever que, diante 
do quadro acima esboçado, também ele estava perplexo, e faz estas 
reflexões à Tolstoi ou à Victor Hugo: 

"Eu não sei, Sr. Presidente, se o regimen capitalista, o 
regimen dos liberais, dos burgueses patriotas, dos milio
nários, é o melhor. Repugna-me fazer a apologia de um 
regimen que legitima a guerra, justifica a prostituição e 
deixa, à porta dos palácios, morrer de fome os miseráveis." 

Em dezembro de 1928, a propósito da visita ao Brasil do Sr. 
Herbert Hoover, Presidente eleito dos Estados Unidos, Gilberto, em 
nome da Comissão de Diplomacia, requer se consulte o Senado sobre 
a nomeação de uma comissão para dar as boas-vindas ao ilustre visi
tante. 

Traça, então, o perfil do novo Presidente da grande nação do 
Norte, salientando o que sua visita pode representar para a melhoria 
das relações pol/ticas e a ampliação das trocas comerciais entre os 
dois pa/ses. 

E torna-se enfático, ao salientar: 

"Seu nome é sinônimo de criação, de força benéfica. Por 
onde tem passado a sua atividade, erguem-se os monumen
tos do bem, por entre as bênçãos da gratidão pública. Ler os 
seus biógrafos ( . .. ) é ver a apologia do construtor, do ar
quiteto humano, do herói das lutas pelo bem, pela generosi
dade e pela felicidade humana, do vencedor das guerras eco
n6micas, do salvador de povos, do saciador de multidões, 
do transformador de desertos, do reconstrutor de ru/nas." 

No seu entusiasmo, o orador chega a uma comparação mitoló
gica, ao salientar que a biografia do pol/tico norte-americano "tem 
alguma causa de lendário e de claro ao mesmo tempo, é uma espécie 
de transplantação dos trabalhos de Hércules, em um plano de realida
des acess/veis." 

Já fermentava a conspiração contra o governo Washington 
Lu/s, e a formação do eixo Minas-Rio Grande-Para/ba {que haveria 
de conduzir à revolução de outubro) era uma realidade, quando, no 
Senado, em junho de 1930, Gilberto Amado, representante da Maio
ria, discursava sobre ... os Estados-Unidos da Europa. Esse discurso 
é o último pronunciamento seu que os Anais registram, antes da revi
ravolta que o movimento armado de 30 ocasionaria na vida pol(tica 
e institucional do Pa/s. 
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Logo depois embarcava ele para a Europa, em missão oficial, 
e lá seria surpreendido com as not/cias da vitória da revolução. Estava 
morta a República Velha, e inaugurada no Brasil uma nova fase. Nesta, 
Gilberto Amado não mais atuaria como pol/tico, mas sim como profes
sor, diplomata, escritor e especialista em questões de Direito Interna
cional. 

Intervenções e Apartes 

Tal como ocorre com sua atuação na Câmara dos Deputados, os 
Anais consignam diversas intervenções e apartes de Gilberto Amado, 
durante os debates no Senado. Algumas dessas intervenções são parti
cularmente importantes, como a do dia 26 de agosto de 1921, ainda 
a propósito de liberalismo. 

Vimos que, no dia 11 desse mês, o se.nador por Segipe havia 
feito, no plenário, longo discurso a propósito do aparte que, em sessão 
anterior, dera ao senador Barbosa Lima, para acentuar que não havia 
mais lugar no mundo para os liberais. 

Comentando esse aparte, em discurso na Câmara, o deputado 
Azevedo Lima salientou que a frase de Gilberto, que tanta celeuma 
levantara na imprensa carioca, o representante de Sergipe a lera 

Jesus. 

" ... em notável publicista, em obra apenas sa/da do prelo, 
e em cujo último cap/tulo se desenvolve, de maneira verdadei
ramente admirável, entre as belezas peregrinas do estilo, a 
precisão do conceito cient/fico de que hoje, realmente, não 
há mais lugar na sociedade moderna para os liberais, que são 
os tipos intermediários entre a reação que escabuja e a revo
lução que se inicia triunfal e vitoriosa." 

Queria o orador referir-se à obra de Henri Barbusse, O Judas de 

Ora, seria preciso desconhecer Gilberto Amado, para admitir 
que, diante de uma afirmativa como essa, ele ficasse quieto. A resposta 
veio imediata e fulminante, na breve intervenção a que acima nos refe
rimos, na qual, entre outras coisas, salientou: 

" ... quando proferi essa frase, não tinha o intuito de ser 
original, nem de me revelar ao mundo. Essa frase, "não há 
mais lugar no mundo para liberais", para quem está a par 
da cultura pol/tica e acompanha o desenvolvimento dos acon
tecimentos pol/ticos, é uma dessas chapas, um desses lugares
comuns, um desses clichês notórios, equivalentes, em outra 
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esfera, às frases conhecidas "Roma não se fez em um dia" 
( . .. ) "La donna é mobilie", "A Bahia é boa terra" etc. etc. 
(Risos)." 

Quanto ao autor francês em que, segundo o deputado Azevedo 
Lima, se teria inspirado, observou Gilberto: 

"Não quero fazer a cn'tica de Barbusse. Conheço minu
ciosamente as teorias do socialismo e do comunismo. Barbusse 
e outros são para mim pequenos pássaros que voam no am
biente das grandes idéias que sulcam o velho mundo~· aqui 
na América queremos outra causa." 

Além dessa, há outras intervenções significativas do represen
tante de Sergipe na Câmara Alta, as quais o leitor encontrará neste vo
lume, no lugar próprio, como, por exemplo, a que foi levado a fazer 
a respeito da proposta de que se levantasse a sessão do dia 11 de novem
bro de 1927, em comemoração à assinatura do Armist/scio que pós fim 
à guerra de 1914-1918. Sobre o assunto, falou não só naquela sessão, 
mas também na do dia seguinte. Era, então, Presidente da Comissão de 
Diplomacia do Senado, e fez questão de deixar claro por que motivo, 
embora se associasse às expressões do orador que propusera a medida 
e pusesse dentro da alma "as mesmas alegrias da evocação desta data", 
se opunha à comemoração sugerida. São intervenções onde aparece, 
n/tido, o seu modo de pensar, e onde Gilberto, mais uma vez, se mostra 
preocupado com a objetividade, caracter/stica de toda a sua obra. 

Votos de Pesar 

Tal como fizera na Câmara, profere Gilberto, no Senado, diver
sos votos de pesar, pelo falecimento de personalidades eminentes. Con
signam os Anais as palavras que disse, da tribuna, a propósito da morte 
de Ciro de Azevedo, ex-Presidente do Estado de Sergipe (13-5-1921); 
Carlos de Laet (9-12-1927); Senador Batista Acióli (11-11-1928); 
Amoroso Costa (5-12-1928); Georges Clemenceau (20-11-1929) e Car
deal Arcoverde (10-5-1930). 

Vale a pena ler (ou reler) essas páginas. Algumas delas foram 
aproveitadas por Gilberto em livros depois publicados, ou recordadas 
em suas memórias. Em quase todas encontramos a densidade de pensa
mento e a graça de estilo que fazem dele um dos nossos grandes escri
tores. Falando no Senado sobre mortos ilustres, como que se despia 
da sua condição de pol/tico, representante da Maioria, ligado às forças 
conservadoras que dirigiam o Pa/s antes da revolução de 30, e voltava 
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a ser o ensat'sta brilhante de tantas páginas definitivamente incorpora
das à nossa literatura. 

Na impossibilidade de comentar cada uma dessas peças orató
rias, gostar/amos de destacar o discurso que pronunciou a propósito 
da morte de Carlos de Laet. Católico e monarquista, ninguém mais di
ferente e distante, pelas idéias, de Gilberto Amado, do que o autor 
de Em Minas. No entanto, a verve e o estilo do desabusado polemista 
fascinavam-no. E, com inteira justiça, pôde ele dizer, quando tombou 
o velho batalhador: 

"Se não tivesse outras virtudes, a firmeza de suas convic
ções e a honestidade incorruptt'vel de seu caráter, bastaria 
a suprema virtude de escrever como escrevia, para ser um 
grande brasileiro." 

47 





ROTEIRO BIOBIBLIOGRÁFICO DO INTRODUTOR 

Com este volume, o escritor Homero Senna amplia as pesquisas e estudos, a que se 
vem dedicando já há algum tempo, sobre Gilberto Amado. 

De fato, este é o terceiro trabalho que publica a respeito da personalidade e da obra 
do pensador sergipano. Os outros dois foram Gilberto Amado e o Brasil, obra premiada em 
concurso promovido em 1967 pela Livraria José Olympio Editora, e a Seleta, que organizou 
para a coleção Brasil Moço, da mesma Editora. 

No volume de agora, estuda ele o Gilberto Amado parlamentar, analisando os prin· 
cipais discursos que, como representante de Sergipe, pronunciou na Câmara dos Deputados e, 
depois, no Senado Federal. 

Para completar o exame da obra do notável ensalsta, restaria apenas empreender 
uma pesquisa nos arquivos do I tamarati. a respeito de sua atuação não só nas Assembléias 
Gerais da ONU (a que esteve invariavelmente presente, como delegado do Brasil, desde a cria
ça'o desse organismo até à sua morte, em 1969), mas também na Comissão de Direito Inter
nacional, a que emprestou, durante largos anos, o brilho da sua inteligéncia, até hoje celebrn
do nas Gilberto Amado Memorial Lectures, realizadas anualmente em Genebra, ao fim das 
reuni5es dessa assembléia de especialistas. 

Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais pela antiga Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade do Brasil (1939), Homero Senna ali travou conhecimento com o mestre de 
Aparencias e Realidades. Embora não tenha sido seu aluno, não perdia as aulas (teoricamente 
de Direito Penal mas, na verdade, de cultura geral) que Gilberto Amado dava a turmas mais 
adiantadas do que a sua. 

Depois de formado, ao lado de uma carreira profissional, como procurador autár
quico, dedicou-se ao jornalismo e à literatura. Publicou República das Letras ( 1 ~ edição, 1957; 
2~ ediç§o, 1968), onde reuniu uma série de entrevistas com vinte escritores. De 1962 a 1965 
foi o responsável pelo registro bibliográfico do suplemento literário do Correio da Manhã. 
Prefaciou a correspondéncia de Mário de Andrade com o Pro f. Sousa da Silveira (Revista do 
Livro, n<? 26). 

Em 1974 publicou Um Mineiro de Guaratinguetá, onde, a propósito da biografia 
paterna, traça o quadro da evolução social de uma cidade do vale do Paralba num perlodo 
de cinqüenta anos. 

Em outro campo de atividade, é CO-i!Utor de exaustivo estudo jurldico-administra
tivo sobre Fundações, publicado em 1970 pela Fundação Getúlio Vargas. 

Desde 1975, a convite do historiador América Jacobina Lacombe, é Diretor do 
Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, onde tem desenvolvido intensa ati· 
vidade, coordenando os três setores em que se divide o Centro: o de Filologia, o de Direito 
e o Ruiano, que cuida, basicamente, da publicação das Obras Completas do Patrono. 
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Obras Publicadas: 

O Problema da Língua Brasileira 
(Entrevista com o Prof. Sousa da Silveira) 

- Coleç<To "Aspectos, do Serviço de 
Documentaç<To do Ministério da Edu
caç<To e Cultura (vol. 5), 1953. 

República das Letras 
(20 entrevistas com escritores) - Livraria 

São José, Rio de Janeiro, 1957; 2~ edi
ç<To (revista e ampliada), Gráfica Ol(m

pica Editora Ltda., Rio de Janeiro, 
1968. 

Correspond~ncia de Escritores 
(Cartas de Mário de Andrade a Sousa da 

Silveira). Separata da Revista do Livro, 
órgão do Instituto Nacional do Livro, 
n? 26, setembro de 1964. 

Gilberto Amado e o Brasil 
Obra premiada em concurso promovido 

pela Livraria José Olympio Editora, 
por iniciativa de um grupo de amigos 
de G. A., como parte das comemora
ç~es do seu 80? aniversário de nasci
mento. Prefácio de Odylo Costa, filho. 
Coleção Documentos Brasileiros, vol. 
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134. Livraria José Olympio Editora, 
Rio de Janeiro, 1968. Prdmio José 
Ver(ssimo, da Academia Brasileira de 
Letras ( 1968). 2~ edição, 1969. 

Fundações: no Direito, na Administraç6o 
(Em colaboração com Clóvis Zobaran 

Monteiro) Biblioteca de Administra
ção Pública, vol. 15, Fundação Getú
lio Vargas, Rio de Janeiro, 1970. Obra 
premiada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (Seção do Estado da Guana
bara), no Concurso de Estudos Jur(
dicos. 

Seleta de Gilberto Amado 
Coleção "Brasil Moço", dirigida por Paulo 

Rónai, vol. 12. Livraria José Olympio 
Editora, em convênio com o Instituto 
Nacional do Livro, Rio de Janeiro, 
1974. 

Um Mineiro de Guaratinguetá 
Edição do autor, comemorativa docente

nário do nascimento de Nero Senna. 
Rio de Janeiro, 1974. 



ATUAÇÃO PARLAMENTAR 

na Câmara dos Deputados 





Discursos 





AS INSTITUIÇOES POLfTICAS E O MEIO SOCIAL NO BRASIL 

Sessão de 11 de dezembro de 1916 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Deputado Gilberto Amado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, inscrevi-me para 
falar a propósito do requerimento do Sr. Maurício de Lacerda, porque 
já há dias me havia comprometido comigo mesmo e com alguns amigos 
que me Óuvem nas palestras íntimas nesta Casa, a esclarecer algumas re
flexões que, com relação aos temas que ora agitam o ambiente, tive en
sejo de expender nessas conversações. V. Ex a. é testemunha da reserva 
em que me tenho esbatido desde que aqui entrei. Reconhecendo a uti
lidade do silêncio a que me conduzem, aliás, disposições da alma e de 
saúde profundamente abalada, nele tencionava conservar-me cada vez 
mais, prestando o meu apoio às medidas que me parecessem úteis, mas 
sem tomar parte nas discussões. De repente, porém, a atmosfera se ele
trizou. Os oradores subiram da monotonia dos casos à atmosfera alta 
das idéias. Depois dos discursos do Sr. Moacir, do Sr. Melo Franco, do 
Sr. Barbosa Lima, debatendo os princípios, as instituições e os proble
mas que, dizendo com a atualidade e com o passado, suscitaram essas 
discussões, julguei que não seria de todo despiciendo exprimir desta tri
buna as minhas reflexões pessoais sobre tais assuntos, pedindo aos co
legas que me dispensem a sua benevolência, pois que, como é evidente, 
nenhuma qualidade de orador possuo. Sou, além disto, um estreante, 
tendo falado em público muito poucas vezes. 

O Sr. Barbosa Rodrigues- Tem idéias, que valem mais do que 
palavras. 

O SR. GILBERTO AMADO- Desejo ser ouvido por aqueles 
que me queiram seguir com simpatia no explanar destas idéias, que são 
o produto de um esforço pessoal em busca de um esclarecimento que 
a mim mesmo satisfizesse antes de tudo. 

Assistindo à discussão sobre Monarquia, sobre República, sobre 
revisão ou reforma constitucional, sobre parlamentarismo e presiden
cialismo, eu mesmo me interrogava até que ponto as instituições reagem 
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sobre os povos e estes sobre as instituições. E verdade que Guizot escre
veu a História da civilização na Europa pela história externa das institui
ções. Os historiadores modernos, porém, procuram antes de tudo co
nhecer o que Buckle chamava os "hábitos físicos e mentais", para do 
estudo deles chegar até às instituições, isto é, da compreensão do meio, 
da raça, dos costumes, da reciprocidade de todos os fenômenos entre si, 
inferir o conhecimento dos fatos políticos de que resultam as formas de 
governo, as leis, as disciplinas sociais que regulam a coexistência dos po
vos. A respeito de raças não se deixa de reconhecer os exageros dos Go
bineau, dos Vacher de Lapougê, dos Chamberlain, para não falar de Eli
sée Reclus, de Agassis e de Gustave le Bon, mas o que parece certo é 
que quando se qualificam de "inferiores" as raças mestiças do Brasil, 
quer-se dizer que lhes falta o hábito do trabalho e capacidade cívica re
sultante da experiência política. 

No esclarecimento destas idéias, peço aos meus colegas quedes
çamos ao fundo do assunto, que me acompanhem até a época da "Inde
pendência", quando se estabeleceram no Brasil as instituições monár
quico-constitucionais. Evidentemente, não podemos estudar esse passa
do com as evocações poéticas ou retóricas. 

Se nós indagarmos aqui a população do Brasil em 1822, aglo
merada no litoral, nas cidades, vilas, engenhos e fazendas, e aquela 
que se encaminhava para os sertões, verificaremos, fazendo um cálculo 
sobre as estatísticas incompletas da época, desde as de Humboldt à de 
Veloso Rebelo, que esta população não podia exceder de 4.500.000 
habitantes, dos quais 800.000 índios bravios; 2.2S8.743 pessoas li
vres, e 1 .1 07.300 escravos, adstritos ao trabalho da terra. 

Dois terços dessas pessoas livres eram mamelucos, curibocas 
ou cafusos, mestiços de índios e de negros portugueses. 

Não preciso recordar que os negros vindos da Africa, os índios 
das selvas e os portugueses do Século XVIII não tinham nenhum espí
rito gregário e que os últimos, trazidos pelo espírito de ganho e de aven
tura, aqui vinham apenas para através dos primeiros, explorar a terra. 
Pode-se imaginar claramente que nesse acampamento apressado de po
pulações adventl'cias e selvagens, poucas eram as pessoas que sabiam ter 
ainda os mais simples rudimentos. 

Como se sabe, só em 1827 instituiu o Império o seu ensino pú
blico primário. Anteriormente, com referência à instrução, só havia a 
permissão dada pela Assembléia Constituinte em 1823 a todo o cidadão 
para abrir escolas de instrução primária, independentemente de exame, 
de licença ou de autorização. Isto quer dizer que o Império não proibia 
a instrução, porque, sob o domínio da metrópole, qualquer movimento 
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da colônia, denotando seu desejo de instruir-se era profundamente 
reprimido. 

Qual era o estado social dessa gente? Não vem a propósito re
petir Saint-Hifaire, Luccofk, Epix. Basta estre trecho de Lindley, citado 
pelo Sr. Capistrano de Abreu: "Vida social não existia, porque não 
havia sociedade; questões públicas tão pouco interessavam e mesmo não 
se conheciam: quando muito sabiam se há paz ou guerra". 

E claro que não era para essa gente que se ia iniciar o regime 
constitucional no Brasil. Era somente para as chamadas camadas supe
riores do país que se ia decretar a "Constituição". Eram os bacharéis, 
filhos de colonos enriquecidos ou abastados, que voltavam de Coimbra; 
eram os magistrados da colônia, encaminhados no interesse da indepen
dência; eram os padres acumulados nos seminários do Rio, de Minas, 
de São Paulo, da Bahia, de Olinda, do Maranhão, e cujo papel político 
era importantíssimo no tempo, graças à sua preponderância no seio das 
famílias; eram enfim brasileiros que, no interior, mercê da curiosidade 
própria, haviam adquirido a instrução necessária para ter livros france
ses e portugueses sobre assuntos políticos. 

O Correio Braziliense, de Hipólito José da Costa, editado em 
Londres, era o principal veiculo pelo qual esses brasileiros, que não ha
viam viajado, recebiam a instrução pof ítica para não dizer a própria no
ção do mundo. 

A Constituinte se compunha de 23 doutores em Direito, sete em 
cânones, três em Medicina, 22 desembargadores, nove clérigos, entre os 
quais um bispo, sete militares, entre os quais três marechais-de-campo 
e dois brigadeiros. 

E claro que a esses homens e àqueles que fora da Assembléia 
tinham qualquer literatura, os quais, somente politicamente existiam, 
é que ia caber a responsabilidade da criação e da vida constitucional 
do País. 

Eram no Rio de Janeiro os Silva Coutinho, os Alvares de Almei
da, os Nogueira da Gama, os Carneiro de Campos, os Pereira da Cunha, 
os Furtado de Mendonça, os Souza Franco; na Bahia, os Silva Lisboa, 
os Carvalho e Melo, os Costa Carvalho, os Araújo Guimarães, os França, 
os Ferraz; em Minas, os Rezende Costa, Custódio Dias, os Manoel da 
Costa, os Vasconcelos; em São Paulo, os Campos Vergueiro, os Andra
das, os Veloso de Oliveira; em Pernambuco, os Maria Tavares e mais 
tarde os Souza Leão, os Rego Barros, os Cavalcanti, os Pais Barreto; e 
assim por diante, bacharéis de Coimbra, quase todos ligados à proprie
dade territorial, à escravatura; padres de influência, e aqui e ali, extre
mando já a sua utilidade política, os militares. 
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Quais as idéias desses homens, as suas experiências, a sua visão 
das peculiaridades do meio, do ambiente em cuja amplitude enorme 
iam fundar uma nação, regulada segundo os princípios de constitucio
nalismo inglês? 

O historiador Armitage, que viveu entre eles e os estudou, dis
se que, à exceção dos Andradas, eram todos medíocres. 

Retirando o que há de exagero nessa afirmação, é, contudo, pos
sível afirmar que nem todos tinham nem podiam ter a experiência das 
I i berdades po I ít icas. 

Sendo verdade que nem todos eram homens superiores, é tam
bém irrecusável que quase todos não possuíam qualquer noção concre
ta do meio. Seria interessante imaginar até que ponto esses homens en
tendiam da geografia do Brasil, das condições especiais do ambiente, 
dos elementos de vida material, pois a literatura científica do tempo, 
nem por todos perlustrada, não se distanciava do entusiasmo estrepi
toso de Rocha Pitta, sendo ainda hoje, aliás, o Brasil, o País que menos 
conhece a sua corografia. 

Com uma instrução baseada no direito canônico (era ainda a 
base de todo o programa de Coimbra) e em todos os vícios da meta
flsica jurldica da época, esses homens, que constituíam a única rea
lidade viva do país, iam receber a Constituição, que ainda hoje, adap
tada à expressão das liberdades modernas, algumas das suas disposi
ções secundárias, seria um código liberal, para o aplicar sobre uma po
pulação economicamente morta e politicamente alheia a qualquer 
idéia, por mais remota que fosse, de direitos políticos e deveres cí
vicos. Destinada a regular um núcleo social que não existia como co
letividade consciente e autônoma, a Constituição ficou pairando no 
ar, como uma cúpula abstrata, sem conexão com a terra, onde brace
java uma população de escravos, trabalhando sem alegria para um gru
po de senhores ignorantes, ávidos, alguns com uma meia instrução, 
mais perturbadora do que esclarecedora, todos também insusceptíveis 
de compreender o que queria dizer a Carta política que lhes ia ser 
outorgada. 

E eram esses senhores que constituíam o Brasil. Deles, das suas 
famllias, é que saíam os dirigentes da sociedade. 

Pelos próprios elementos de cultura de que dispunham, esses 
homens, a menos que se não tratasse de milagres, não podiam deixar 
de ser o que eram - oradores pueris, declamadores ardentes, inflama
dos da sagrada chama patriótica. Sabiam latim alguns e era natural 
que entressachassem os seus trapos de citações de Cícero e de Tácito; 
tinham noções de teologia e era natural que a propósito dos mais in-
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significantes incidentes se dessem a deduzir silogismos, segundo as 
regras da teologia. 

Um grande homem, um sábio, um naturalista, um construtor, 
um temperamento havia ali: José Bonifácio. 

Depois de ter viajado à Europa, depois de ter combatido pela 
liberdade, depois de ter inscrito o seu nome em todas as academias, 
tendo lido tudo, tendo observado tudo, tendo tudo compreendido, 
veio construir o seu país. 

Creio que não há hoje quem discuta que à influência magné
tica que exercia sobre o ânimo arrebatado e impulsivo de Pedro I é 
que nós devemos a independência e que a habilidade com que soube 
utilizar a Inglaterra na asseguração dela é que devemos também a inte
gridade do nosso Território. Se Lord Cochrane não expulsasse as tro
pas portuguesas da Bahia, do Maranhão, e se Canning não mostrasse a 
Portugal a conv.eniência da resignação, não teria talvez mais tarde a Re
gência, pela consolidação, que realizou, da unidade política, evitado a 
formação das pequenas repúblicas tirânicas no Norte e no Sul do País, 
de que já tanto se temia Saint-Hilaire. 

A inteligência de José Bonifácio dominava a do príncipe. Mas 
não tanto que pudesse contrastar de todo a influência dos aventurei
ros, dos exploradores, dos companheiros de estúrdia do Imperador, 
dado por temperamento ao prazer e naturalmente irritado na sua índo
le de estrangeiro do veemente nativismo, autoritário e exigente, d0 sá
bio que o chamava ao cumprimento da sua missão de formar a Nação. 
O resultado é que, dentro em pouco, José Bonifácio se tornou um in
cômodo, um obstáculo. Toda a história do Brasil, desde a Independên
cia ao 7 de abril, é o resultado dessas oscilações do príncipe, dividindo 
entre os interesses do Brasil e os dos seus exploradores insinceros os 
impulsos de um coração arrebatado que dominava a inteligência, cheio 
de nobres sentimentos, logo abortados ou transviados. 

Por menos que se queira ligar à ação de homens o destino dos 
povos, à capacidade daqueles em evitar males e suscitar bens, é certo 
que não se pode deixar de imaginar quanto de benéfico não teria re
sultado para a nacionalidade em formação de uma ditadura mais dila
tada dos Andradas. 

As duas grandes bases do programa de José Bonifácio nos con
solidam nesta opinião. Enquanto os oradores de Coimbra e os padres 
falavam, José Bonifácio pensava que a independência política do Brasil 
não podia ser uma realidade sem a abolição da escravidão e a assimila
ção da gente autóctone. Ele sabia que o afluxo de imigrantes livres e 
brancos não podia ser numeroso naquele tempo, mas corajosamente 
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afirmou que mil vezes o País despovoado que povoado por negros es
cravos. Queria organizar núcleos de trabalho inteligente e chamar à 
atividade coordenada e profícua as tribos selvagens que erravam nas 
matas. 

Joaquim Nabuco, no seu grande livro, O Abolicionismo, diz: 
"Até que ponto as idéias conhecidas de José Bonifácio sobre a escra
vidão concorreram para fechar ao estadista que planejou e realizou a 
Independência a carreira política em seu próprio País, é um pouco que 
merece ser estudado. Talvez, quem empreender esse estudo, venha a 
descobrir que a escravidão não tem pequena parte nesse ostracismo ... " 

Evidentemente, essas idéias que tornaram difícil o enriqueci
mento rápido dos colonizadores portugueses, inaptos ao trabalho da 
lavoura tropical, associadas à intransigência de Martim Francisco em 
evitar os empréstimos necessários ao luxo de Domitila Castro, mar
quesa de Santos, e ao esplendor, dos Chalaças e outros aventureiros que 
cercavam o Imperador, e ainda o feitio catônico e censorial de Antônio 
Carlos, não podiam ser agradáveis à dissipação alegre em que a Corte 
VIVIa. 

Não foi dift'cil encontrar nos brasileiros da época, grande núme
ro de homens que dessem, por dinheiro e títulos nobiliárquicos (viscon
des e marqueses criavam-se às dezenas), a condescendência e o apoio 
de que precisava o Imperador. 

Nessa atmosfera de escravos, aventureiros, exploradores, a cor
rupção era total: não havia, nem podia haver, nenhuma noção de Pátria. 
t: verdade que se ouvia falar muito de república; mas seria ridículo ima
ginar que naquele tempo, alguém tivesse noção precisa de República, 
se um século depois essa palavra é totalmente vazia para a maioria dos 
próprios políticos que dominam a Nação. 

José Bonifácio não se enganava, e o seu mérito é que, reconhe
cendo as coisas, enquanto em geral se falava do Brasil com a Inglaterra, 
da França, de Roma antiga, queria construir, sabendo que não existia 
a nação de que falavam, dizendo nas suas cartas íntimas, sem quebra 
da sua afeição pela terra em que nasceu que, em verdade, ela não era 
mais do que o Império Nominal do Equador, o país Monomotapa, o 
pais dos tatambas, aludindo sempre, ao considerar a direção que toma
vam os negócios públicos, à tragicomédia tatâmbica, etc. 

Não é possível ler, sem grande emoção, essas cartas íntimas que, 
com a biografia do Conselheiro Drummond, a história de Armitage, 
os jornais e documentos da época, são o melhor elemento que possuí
mos para a história daquele tempo. 
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t um erro essa iluminação retrospectiva que faz ver grandes os 
fatos miúdos, impedindo a visão clara do passado e a inferência de in
duções precisas. 

Sentimento de patriotismo, poucos dos homens daquele tempo 
podiam ter, porque o patriotismo implica um conjunto de noções que 
de todo lhes faltava. 

O que dominava os corações era, em geral, o ódio ao português, 
ódio em parte nascido da concorrência que no ânimo do Imperador lhes 
faziam estes. 

Depois da dissolução da Constituinte e da conseqüente expulsão 
dos Andradas, o Brasil foi governado pelos amigos do Imperador, pela 
Marquesa de Santos, pelos brasileiros que aderiram à camarilha do Im
perador. De 1822 a 1828 esse domínio foi absoluto. Vozes isoladas se 
erguiam de vários pontos do País; os Andradas clamavam do exlílio. 

Até 7 de abril, o Brasil era ainda a colônia portuguesa sob o 
rótulo de império independente. Não havia quase imprensa. De 1829 
começaram a aparecer alguns moços nativistas; caracteres extraordiná
rios, resolveram levantar-se e diante de fatos positivos, que ofendiam o 
brio da população nativa, aquecidos pelo reverbero da revolução liberal 
de 1830, na França, citada então a todo o propósito na Aurora Flumi
nense, empreenderam a campanha de reação em que lograram interessar 
o Exército no que nele havia de brasileiro, pois que a maioria das tropas 
de Pedro I se compunha de mercenários irlandeses e alemães. 

Encor~jados por este apoio, iniciaram o movimento de que re
sultou o 7 de abril. Entregue o País aos exaltados triunfantes, ninguém 
poderia imaginar as conseqüências da revolução, se os autores princi
pais do movimento, menos grandes homens do que realmente foram, 
não contramarchassem da direção em que se precipitaram, detendo o 
surto da anarquia, que seria fatal. 

Para esse papel de antemural, Evaristo Ferreira da Veiga, o ge
nial inspirador do movimento, uma das mais belas figuras morais em 
que ainda irradiou a divindade da inteligência na terra brasileira, porque 
nunca a aplicou senão ao serviço da Pátria estremecida e a aplicou 
sempre sem temor no perigo. Evaristo Ferreira da Veiga deparou o ho
mem proviçiencial, de encontro a cujo peito marmóreo vieram que
brar-se todas as muralhas das rebeliões, mazorcas e tropelias, e que, ca
minhando para elas, domou-as pela implacabilidade de uma energia sem 
exemplo na história do Brasil. 

t claro que no referver da guerra civil, alastrada em todo o País, 
desde o 7 de abril e em cuja regência de Feijó, nada era possível realizar 
de construtivo ... 
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O Sr. Barbosa Rodrigues - Cinqüenta bernardas em nove anos, 
durante a regência. 

O SR. Gl LBE RTO AMADO - O fato é que Feijó as suplantou, 
restabelecendo a paz, não se fizeram empréstimos, nem dilapidações 
na fazenda pública; as medidas de repressão eram executadas pela 
Guarda Nacional, que, no seu ódio ao português, chegava à abnegação 

'1'10 serviço público. 
Quando se esboçou a reação conservadora, Feijó, reconhecen

do-se inepto para a nova ordem de coisas, sendo, como era, tempera
mento para as épocas convulsas, destinado a sobrancear as revoluções, 
entregou o poder, declarando que não tinha jeito para rei constitu
cional. Começou então a dominação conservadora. A regência de Pedro 
Araújo Lima era já em verdade a instituição monárquica, entregue à fi
delidade dos brasileiros. 

Mas, se estudarmos, aprofundando um pouco o fenômeno, ve
remos o seguinte: se a Carta de Lei de 1826, resultante do tratado com 
a Inglaterra, para a repressão do tráfico, tivesse sido cumprida, isto é, 
pelo efeito do seu não cumprimento, não se tivesse tornado possível o 
rápido avigoramento da propriedade territorial, pelos senhores de en
genhos de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, das fazendas de 
São Paulo etc., que dominavam logo o ambiente, interessados que não 
podiam deixar de ser na tranqüilidade e prdem públicas, a agitação de
mocrática por força teria continuado e ninguém pode assegurar o que 
teria então acontecido. Talvez a hipótese de Saint-Hilaire se tivesse 
realizado. 

Mas, naquele caso, que aconteceu? A chegada de inúmeras le
vas de escravos, adquiridas então a bom preço, aumentando a influên
cia pessoal dos senhores, e dando à irradiação do seu prestígio a evi
dência da superioridade econômica, tornou possível à aristocracia ter
ritorial, que já se vinha esboçando na colônia, estender pelo País o seu 
domínio. E, enquanto Evaristo Ferreira da Veiga, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, no encaminhar-se para a monarquia, pensavam salvar a 
unidade nacional pelo articulá-la no sistema de que julgavam ser os fun
dadores, a verdade é que os escravos é que realizavam o papel de que 
eles eram os generosos teoristas. 

Enquanto floreavam nessas controvérsias constitucionais não 
viam eles descer nas costas brasileiras os verdadeiros sustentadores do 
Trono, os elementos sobre que se ia levantar o edifício monárquico. 

De maneira que quem lê a história por cima, sem procurar a 
razão verdadeira dos acontecimentos, vê apenas o brilho das polêmi-
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cas, as atitudes nobres e belas dos grandes homens. Mas, quem pro· 
cura, segundo os dados da experiência, compreender, interpretar pelas 
realidades o surto dos fatos, se surpreende ante resultados como estes. 

Assim é que, quando Feijó entregava o poder a Araújo Lima, 
supondo obedecer a uma determinação do seu temperamento, em ver
dade obedecia ao impulso desses fatos, que lhe passavam, como não po
diam deixar de passar, despercebidos. 

Aliás, a sua missão estava terminada. 
O seu feitio era absolutamente repressivo. 
Mais de que cérebro podia dizer que ele possuía mão feita para 

quebrar resistências furiosas e imobilizar o frenesi dos motins. 
Com Araújo Lima estava, pois, fundada a monarquia, Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, na sua fórmula- "progresso é regresso"- mais 
do que um movimento espontâneo de recuo parece ter revelado uma 
sutil inteligência do fenômeno, iniciando com o seu gênio essa pol íti
ca de oportunismo, que ia ser mais tarde, aparentemente, a lei da nossa 
inércia, mas foi, na realidade, nada mais significativa que o arrastamen
to irresistível dos fatos sobre os homens. 

Evaristo estava morto. Feijó, apesar de Senador, quase parai íti
co, não saía da sua fazenda da Moóca, em São Paulo. Havia um cansaço 
significativo do que se chamava a "luta improfícua". A verdade, po
rém, é que os elementos conservadores preponderantes tomavam con
ta do País, impondo com a evidência da sua força. Eram eles que pos
suíam as propriedades; eram eles que mandavam os filhos a estudar nas 
academias, de onde saíam a fazer discursos e fazer leis na Assembléia; 
eram eles que dominavam o eleitorado, composto de agregados seus, 
compadres, amigos das vilas mais ou menos dependentes ou amedron
tados. Não é difícil verificar-se tudo isto pelos próprios nomes das fi
guras que vinham então ascendendo. 

A Câmara de 1843 era toda conservadora. Rebouças, diz Na
buco, último representante do velho liberalismo, aparecia como um 
incompreendido. "Faltava, acrescenta Euclides da Cunha, no seu in
teressante Da Independência à República, uma língua morta no re
cinto, onde, entretanto, eclipsando os grandes nomes do Senado, iam 
surgindo Maciel Monteiro, Abrantes, Wanderlei, Euzébio de Queiroz, 
Nabuco." 

Sabemos que a "Maioridade" começou com os liberais. 

Mas, a sua efêmera duração no poder, veio mostrar que nada 
logrou o gênio dos homens, contraposto ao determinismo dos afetos. 

O lance de Antônio Carlos, e dos outros, que idearam o golpe 
da maioridade é, no ponto de vista político, qualquer que seja a críti-

63 



ca que se lhe possa fazer do ponto de vista moral, um lance de gtande 
descortino. 

~ um arranco terrlvel para arrebatar o poder das potentes 
mãos conservadoras. Chamado por eles à direção do Pafs, D. Pedro não 
podia deixar de lhes dar o destino de guiar os seus primeiros passos no 
poder. 

Mas o Ministério só durou um ano, entrecortado de inquieta
ções. Por quê? "Porque não encontrava força na opinião do País, 
como dizem os historiadores e publicistas da época? Quem era então 
a opinião do País? Eram os pequenos negociantes e mascates, peque
nos empregados públicos, meirinhos e agentes da ordem; eram os pe
quenos artistas das cidades e vilas; era a plebe dependente, sem pres
tigio pessoal e sem realidade econômica do Rio, da Bahia, de Pernam
buco, das vilas do interior e das aldeolas? Evidentemente, não. A opi
nião nacional, que fez pressão no ânimo do Imperador, determinando 
a quota de liberais, era a propriedade territorial, já esboçando, através 
das trêmulas mãos do primeiro Paranaguá, a dominação conservadora. 

E de tão irrecusável certeza se reveste o que digo, quando se 
verifica que os liberais que substitulram Paranaguá, antes de cair o País 
na ditadura benéfica de Honório Hermeto Carneiro Leão, isto é, Albu
querque Alves Branco. Macaé e mesmo Paula Souza, eram justamente 
os últimos liberais in nornine, ligados como estavam à propriedade ter
ritorial, à única riqueza existente no Pais, a escravidão, interessados, 
portanto, na ordem pública e na consolidação das "conquistas" reali
zadas. 

A revolução pernambucana contra o ministério Olinda foi o 
último surto do liberalismo democrático. O Barão do Rio Branco, no 
seu admirável Esquisse de /'Histoire du Brésil, quando se refere a essa 
revolução, diz: "Ela teve como resultado aumentar enormemente em 
todas as provlncias a força do partido conservador, porque as classes 
"esclarecidas" e a população em geral estavam "cansadas" de todas as 
aaitacões dessas-guerras intestinas". 

Eis ai a explicação de um ilustre historiador, que não penetrou, 
contudo, na substância da questão. 

As "classes esclarecidas" estavam "cansadas" dessas agitações ... 
As "classes esclarecidas" eram os senhores e a "população em geral", 
eram os agregados, os filhos dos escravos desses senhores e a plebe deles 
dependente. 

Atentai, senhores, aí está esboçada toda a história do Brasil no 
Século XIX; Senhores e escravos. 
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A ordem a que a população aspirava e a que se referia Rio Bran
co, sem o compreender, era o pacto tácito, resolvido entre a monarquia 
e a escravidão; entre o trabalho nacional e as instituições; entre a rique
za pública e o Trono, pacto resultante da natureza das coisas, sendo, 
portanto, uma lei, segundo a definição de Montesquieu, lei orgânica, 
que os próprios fatos decretavam e que iam desde então regular oPa ís, 
submetê-lo à disciplina da sua eficiência e da sua sanção. Foi esse con
luio natural, esse acordo recíproco, que sustentou a monarquia, tornou 
impossíveis as guerras civis, assegurou a unidade nacional e deu ao Im
pério do Brasil esse aspecto imponente de grande paz, que resultava do 
equ ilrbrio das forças ponderáveis. 

Graças à tranqüilidade e à ordem, o País desenvolveu-se quanto 
pôde. Grandes medidas legislativas, a maioria das quais destinadas à 
organização civil da Nação, se iniciaram. O progresso era lento, porque 
o capital estrangeiro ainda timidamente atravessava o oceano, e por
que, além do trabalho escravo e do tráfico, não havia realmente outro 
trabalho, porque era da própria índole dos elementos dominantes a 
estabilidade e a rotina. 

A situação conservadora prolongou-se até 1862, depois de um 
domínio continuado de 14 anos. Mas, a verdade é que um aconteci
mento já lhe tinha predestinado a queda - a repressão do tráfico. 
Como é interessante a repercussão dos fenômenos entre si! Chamo a 
vossa atenção, Senhores. Vêde: até 1853, pois a lei Euzébio de Quei
roz, só depois dessa data, teve execução - na pujança do tráfico - a 
plenitude conservadora! Mas, um golpe ia ser vibrado contra ela. 

Mão estranha planeava-o. Como se sabe, a Inglaterra já inter
viera na formação do Ministério Monte Alegre, por ocasião do bi/1 
Aberdeen, que estatuíra a captura do negreiro, mesmo em águas terri
toriais brasileiras. 

Grande agitação resultou desse ato, de que lucrou o negreiro, 
que pôde desenvolver o seu comércio, dando em resultado o cresci
mento espantoso do tráfico. Assim é que, no ano do bi/1 (1845), o 
número de escravos recebidos foi apenas de 19.453, subindo então a 
altura não atingida daí por diante: 

1845 ........................................ 19.453 
1846 ........................................ 50.324 
1847 ......................................... 56.172 
1848 ........................................ 60.000 
1849 ........................................ 54.000 
1850 ........................................ 23.000 
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Foram os anos de maior desenvolvimento. Encobertos na indig· 
nação hipócrita da Nação, isto é, dos senhores, os próprios interessados, 
o tráfico tornou-se uma causa quase santa. Envolto nesses aconteci
mentos, caiu o ministério Monte Alegre. Com a ascensão do partido 
conservador, a Inglaterra acreditou, diz Joaquim Nabuco, terem subido 
ao poder os próprios protetores do tráfico. Da( ter-se feito mais intensa 
a sua pressão. O momento era diHcil. Enfrentou-o um homem eminen
te:: Euzébio de Queiroz. Solveu-a. Mas a sua pena, ao assinar as medi
das repressivas da lei de 4 de setembro, escreveu, por assim dizer, o 
epitáfio da dominação conservadora no País. A oposição, bem como o 
Foreing Office, atribuíra a atitude do gabinete à pressão do cruzeiro 
inglês; Eusébio, porém, afirma que essa pressão apenas tornou mais 
diHcil a execução do pensamento assentado antes, em Conselho de Mi
nistros. Mas, acrescenta Nabuco: "A verdade é que, sem o interesse to
mado pela Inglaterra na questão do tráfico, este teria tido forças para 
inutilizar qualquer resistência do Governo." 

Eis o que vemos. A Inglaterra, varrendo os mares através do 
nosso Governo, ia exercer, dentro do nosso próprio País, uma influên
cia enorme. A decadência da propriedade territorial, cuja prosperidade 
se baseava exclusivamente no comércio de escravos, únicos trabalhado
res da terra, gerando uma crise econômica, em que se comprometeram 
tantas fortunas particulares, traria como conseqüência uma diminuição 
no prestigio conservador. 

Acompanhemos os fatos e vejamos como isto é claro. 
Vejamos, antes de tudo, a repercussão econômica da repressão 

do tráfico. Vamos assistir a um fenômeno que se repetiria depois na 
República. Ficando o capital destinado ao comércio de negros sem apli
cação imediata, começou a verter-se em empresas aventurosas e um al
voroço de atividade ilusória das indústrias arrebatou o País. Tivemos o 
primeiro encilhamento. "De 1850 a 1860, escreve o Sr. Carreira, na sua 
História Financeira, se concederam setenta e um privilégios para diver
sas indústrias de invenções; concedeu-se autorização para a organização 
de sessenta e duas empresas industriais, para a incorporação de quator
ze bancos de depósitos e descontos e alguns de emissão; criaram-se 
três caixas econômicas, organizaram-se vinte companhias de navegação 
a vapor; vinte e três companhias de seguros; quatro de colonização; 
oito de estradas de ferro; duas de rodagem; quatro de carris urbanos; 
com tração animada, oito de mineração, três de transporte, e duas de 
gás." 

Operou-se uma verdadeira transformação; parecia que o povo 
acordava de um letarQo; mais, faltando-lhe ainda a expe~iência, abun-
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daram as especulações inconsideradas, resultando dai a perda de capi
tais valiosos. O País, que até então vivera preocupado com a sua orga
nização política, pareceu iniciar a sua atividade administrativa. 

Malgrado as simpatias _que a providência tem sempre revelado 
pelo Brasil, faltou-nos nesse momento privilegiado para o iniciar de uma 
grande época de construção, essa vigilância aguda dos dirigentes, essa 
firmeza de meios conscientes e práticos, que são nos povos aptos ao 
progresso o farol que os conduz à fortuna verdadeira. 

Levadas por Souza Franco ao extremo da imprudência, as emis
sões de papel-moeda inconversível geraram os fenômenos que fatalmen
te acompanham a desvalorização do meio circulante- crime comercial, 
encarecimento da vida, decrescimento das rendas públicas, desânimo 
das classes trabalhadoras. No naufrágio das fortunas que o tráfico e o 
trabalho escravo haviam acumulado rapidamente, subverteu-se o presti
gio de muitas famllias adstritas à propriedade territorial. E intE:>essan
te ver na polltica a repercussão de tudo isto. Não seria diflcil documen
tar com estat(sticas o que se afirma. 

Mas, se não nos detivermos apenas no aspecto dos fatos e qui
sermos descer à raiz de onde eles sobem até a nossa visão, não seria di
flcil verificar-se que a "Conciliação", por exemplo, realizada por inter
médio do Marquês de Paraná, sob os auspícios do Imperador, represen
tando a absorção do partido liberal exausto pela exuberância conserva
dora, era já, sem o parecer, o começo de uma depressão nas forças até 
então preponderantes. A "parada" da época sem fisionomia, a que se 
referiu Sales Torres-Homem, quando abjurou as apóstrofes de Timan
dro, para preparar uma adesão, que seria inútil, porque a marcha dos 
fatos, dentro em pouco, se encarregaria de levá-lo aonde ele desejava 
ir - não exprimira o "descanso" dos velhos partidos, mas o "cansaço" 
definitivo dos liberais moribundos, se os acontecimentos não lhes ti· 
vessem bafejado o renascimento, cortando pela base, ainda que silen
ciosamente, os próprios sustentáculos do edifício conservador. 

A "Conciliação" foi, assim, para este, um verdadeiro logro. 
Estabelecendo a lei dos círculos, para servir ao Imperador, convenci
do de que pelo rotativismo eleitoral os liberais permaneceriam sempre 
no ostracismo, o Marquês de Paraná, aliás contra o voto do mais hábil 
dos seus partidários, Wanderlei, não viu, nem podia ver, que o Pais não 
estava mais todo na mão dos conservadores. Foi talvez iludido pela 
própria habilidade. Não pressentiu que um inimigo estranho retirara o 
poder do seu partido, a Inglaterra, tornando uma realidade a extinção 
do tráfico. Vale a pena citar a palavra do único estadista que, sem di
zer os motivos, percebeu na sua intuição agudíssima o que significava 
para o partido conservador o acordo. 
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"Em 1848, diz Wanderlei, em 1848, também o partido pregou 
muito a "Conciliação", mas a Conciliação tornou-se em "logração", 
quando subiu ao poder. ~ justamente o que há de suceder a realizar-se 
a nova polltica de conciliação que chamarei também de logração." 

A "Conciliação" é obra polltica do Imperador, e nunca o "pen
samento augusto" influiu mais no sentido de apresentar a marcha das 
idéias liberais, donde haveria de sair mais tarde a preocupação republi
cana. Principiando a chegada de liberais ao poder, o Imperador empur
rava o Pais na direção que ele queria seguir e pode dizer-se que iniciava 
essa polltica de suicidio dinástico, sem compreender talvez que o trono 
assentava sua autocracia territorial e que um enfraquecimento desta 
traria como conseqüência um enfraquecimento do Trono. 

Sem aptidão para criar uma classe militar forte para substituir 
aquela, ou porque lhe repugnasse ao caráter pacifico e burguês, ou 
porque se temesse da sua posslvel infidelidade futura, tendo na memó
ria o exemplo do 7 de abril, o certo é que Pedro li começou da( a sa
crificar ao seu temperamento liberal os próprios fundamentos da sua 
coroa. 

~ 1862, contudo, a época do esplendor da monarquia. O Brasil 
é então um bloco harmônico. Aquela situação de equilíbrio a que Sa
les Torres-Homem, já conciliado, se referia com tanta precisão, exprime 
a plenitude da maré cheia. Tinha começado, porém, a vasante conser
vadora, e ia pronunciar-se a forte enchente democrática. Um aconteci
mento inesperado deteve-a, porém. Foi a guerra do Paraguai. Não obs
tante, a eleição por circulas trouxe uma quase unimidade liberal. E 
poJe-se dizer que de 1862 começou o domlnio liberal. 

~ o instante em que se podem estudar estas belas figuras que de 
um partido e de outro fulgentearam na Monarquia. Não será exagero 
afirmar que umas e outras, no que dizia com as realidades concretas do 
Pais, realizaram uma simples ação decorativa. Ilustrados nos publicis
tas europeus, versando temas que não tinham relação com o meio, os 
mais brilhantes deles não eram por certo os mais úteis. O seu trabalho 
polltico consistia em bordar sobre os assuntos do dia - emissão de 
papel-moeda, empréstimos externos, reformas da legislação criminal ou 
civil, direito orçamentário, questões partidárias e eleitorais, grandes e 
belos discursos, que podiam figurar, pelo brilho e pela altura dos assun
tos, nos "Anais" parlamentares da F rança e da Inglaterra. Nos chama
dos menos cultos, isto é, num Paraná, num ltaboral, num Cotegipe, 
mais tarde, se sentia a experiência que comunica o trato dos negócios, 
o cuidado da observação, a matéria dos fatos, dando aos seus discursos 
a contextura resistente das real idades. 
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!: claro que a todos eles faltava uma educação científica neces
sária à compreensão de um país que mais de que nenhum outro preci
sava de uma política construtiva. 

Meus senhores, sinto que a minha incapacidade oratória dê à 
minha exposição um tom pouco agradável. (Não apoiados.) 

O Sr. Álvaro Batista - Quando faltassem ao nobre orador re
quisitos oratórios, a verdade é que os termos em que está fazendo a ex
posição a tornariam sumamente interessante. (Apoiados.) 

O SR. GILBERTO AMADO -Sinto que o meu pensamento 
passa com dificuldade através da minha voz. Sinto que passa muito di
minuído. Prossigo, em todo o caso. 

Tendo todos os hábitos peculiares, aos legistas educados à abs
trata, sem um entretenimento forte com a vida material do País, levan
tado nos braços da escravidão para as alturas de um sistema político 
nascido na Inglaterra, dos próprios fatos, do próprio senso do povo, 
da própria experiência das liberdades públicas, conquistadas ao domí
nio secular dos conquistadores, da própria originalidade do espírito 
saxônio, era natural que esses homens se surpreendessem do mau fun
cionalismo desse sistema sobre tribos mais ou menos selvagens, sobre 
negros escravos, sobre filhos de índios e de negros, sobre filhos de 
portugueses, sem instrução, sem idéia nenhuma também de que fosse 
representação popular, direitos políticos, deveres cívicos etc. 

Por falta de capacidade construtiva do povo politicamente 
inexistente, os estadistas pouco práticos diante dos problemas eram 
levados por educação a procurar nos exemplos estrangeiros os moldes 
a aplicar, as normas a seguir, sem cogitar das peculiaridades do meio, 
das suas condições típicas. 

Os homens mais úteis do Império foram justamente aqueles 
que, menos instruídos nessas leituras estrangeiras ou de natureza mais 
aptos a travar conhecimento com a realidade tiveram de nossa gente 
uma percepção mais precisa e procuraram tirar dela o maior proveito 
possível sem, todavia, dela esperar muito. 

Não se pode, contudo, deixar de receber uma impressão de 
respeito desses homens, graves, honestos, imponentes, movendo-se em 
uma atmosfera elevada em torno de um prlncipe que me aparece como 
um verdadeiro milagre da espécie humana. (Apartes.) 

Devo explicar. Filho de Pedro I, cujos costumes, cuja moral, 
nós conhecemos; senhor absoluto em um país em que o sistema consti
tucional era e não podia deixar de ser uma ficção; em uma sociedade 
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sem existência moral porque era baseada sobre a escravidão, esse ho
mem deve ser estudado, não só pelo bem que fez, mas, sobretudo, 
pelo mal que não fez... Imaginem se Pedro I encontraria obstáculos 
em 1840, em 1860, ou 1870, para ser um príncipe corrupto, para exer
cer o seu temperamento exuberante, ávido de prazer, não se temendo 
do escândalo ... 

O Sr. Álvaro Batista - V. Exa. assim não faz o elogio que me
rece Pedro 11. 

O SR. GILBERTO AMADO- Eu não faço elogios, nem de-
primo. 

O Sr. Álvaro Batista - Pois eu faço a Pedro 11. 

O SR. GILBERTO AMADO - Eu não elogio, nem ataco a 
ninguém. O que procuro é compreender. Isto de chegar diante de um 
homem e aclamá-lo, e chegar diante de outro e deprimi-lo, não é da 
minha educação mental. 

O Sr. Álvaro Batista- Nem da minha. 

O SR. GILBERTO AMADO- Falo de educação mental. 

O Sr. Álvaro Batista - Também eu falo do ponto de vista da 
educação mental. 

O SR. GILBERTO AMADO- Procuro compreender, interpre
tar, explicar, chegar às causas. Quando os elementos de explicação são 
insuficientes a uma elucidação perfeita de meu espírito, busco avançar 
até mais longe. 

O que digo é que Pedro 11 exerceu ação benéfica sobre um 
meio apto a receber influência más. Essa é a verdade. S. Exa., o Sr. 
Alvaro Batista ... 

O Sr. Álvaro Batista - Discordo de V. Exa. mas ouço com 
atenção. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... há de admitir que existia uma 
"elite" de homens sérios, cheios de talento, educados à européia, com 
uma conduta pessoal irrepreensível. Mas não encontravam no seu meio 
ressonância natural para as suas idéias e as suas ações. S. Exa. sabe que 
ainda hoje assim acontece, e os movimentos que S. Exa. mesmo, tantas 
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vezes tem feito no sentido do saneamento administrativo, não encon
tram o contraste que deveria encontrar em um ambiente em que hou
vesse susceptibilidade a senti-los. Por quê? Pois não vemos brilhantes 
manifestações desta Câmara, tão acusada mas onde enxergo os mais 
fulgurantes talentos e os caracteres mais elevados da República, per
derem-se em resultados improfícuos? Não temos visto os pareceres 
de ilustres Deputados como os dos Srs. Carlos Peixoto Filho e do emi
nente irmão de V. Exa., Sr. Homero Batista, cheios de sugestões prá
ticas utilíssimas resultarem afinal de todo vãos? Por quê? Será que não 
tenhamos capacidade de executar essas providências? Será porque "os 
homens não prestam", como se diz hoje, repetindo, aliás, o que se dizia 
no fim do Império? Será a "culpa do regime", como da mesma ma
neira hoje se propala, repetindo também os que atribuíam todos os 
erros do Império à Constituição monárquica? Claro que não. Em um 
país em que homens e instituições não se entendem nem se podem en
tender, em um país da extensão do Brasil, em que a opinião não exerce 
a vigilância ativa que exerce nos países em que existe; em um país em 
que o mérito ou demérito dos homens não tem julgadores conscientes 
nos elementos populares, incapazes, por sua ignorância, de subir até à 
responsabilidade da função que lhes cabe pela Constituição nominal 
de 24 de fevereiro; em um país como o nosso, as atitudes dos homens 
e os seus atos para se tornarem benéficos têm que esperar os acasos 
maravilhosos, que lhes formem um ambiente propício à sua realiza
ção e eficiência. 

Mas, continuemos. Como vinha dizendo, a eleição por círculos 
encheu a Câmara quase toda de liberais. 

O ministério do marquês de Olinda, que sucedeu ao gabinete 
meteórico de Zacarias, foi a última ilusão conservadora. 

Dissolveu a Câmara por não poder enfrentá-la. 
E a eleição de 63 era a vitória liberal. Estava extinta a missão 

histórica do partido conservador. 
Tinha começado no referver das paixões a decomposição da 

monarquia. As denominações dos partidos são palavras vazias de sen
tido. Já não correspondiam à realidade. Os senhores não podiam pre
ponderar como dantes. Os anos haviam passado sobre o "tráfico". 
Até então a ação do Imperador era "o pensamento augusto", que fez 
a "Conciliação" bem recebida por todos. Daí por diante, esse pensa
mento ia ser "a causa única da decadência do País" e as forças polí
ticas em torno dele iam representar "o papel de polichinelo eleitoral, 
dançando segundo as fantasias dos ministérios, nomeados pelo Im
perador", como dizia Tito Franco. Idêntica era a linguagem de Saião 
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Lobato, José de Alencar e de Saraiva, que dizia: - "O poder ditato
rial da coroa era uma verdade só desconhecida pelos nécios ou pelos 
subservientes aos interesses ilegítimos da Monarquia". Silveira Lobo 
assegurava: "vício não está nos homens, mas sim nas instituições". 
Para Francisco Otaviano o Império constitucional era "a última ho
menagem que a hipocrisia rendia ao século". Os velhos conservado
res levantavam-se do seu silêncio para afirmar coisas semelhantes. 
Nabuco, no seu famoso sorites, estabelecia: "O poder moderador pode 
chamar a quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a 
eleição, porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Aí está o sis
tema representativo do País". E no pedir grandes reformas, no propor 
a eliminação do partido moderador, Ottoni Silveira Lobo, Zacarias, 
Nabuco, Souza Franco, Otaviano, Paranaguá, agora unidos, apresen
tavam o dilema: ou a "reforma ou a Revolução". 

A verdade é que estava gasta a velha máquina. A fadiga da mo
narquia constitucional era evidente. 

O meu ilustre colega, Sr. Osório, no seu pequeno livro, tão bem 
feito, sobre o regime presidencial, colige um acervo de frases preciosas 
dos próceres da última fase monárquica, exprimindo um como desalen
to do trono. 

Não as citarei, por serem conhecidas de todos. 
Silveira da Mata, Silveira Martins, Afonso Celso, Paula Sousa, 

todos, sem discrepância, não encontravam para as infelicidades do País 
outra explicação que a "decadência" do sistema constitucional, devido 
a cada vez maior preponderância pessoal do Imperador. 

Mas por que, Sr. Presidente, por que de 1854 até 1862, quando 
se reconhecia essa influência, que não podia, na verdade, deixar de exer
cer-se, porque não assentavam os partidos em grandes camadas da 
opinião consciente, subdividida- por que, pergunto, àquele tempo essa 
influência era chamada, em um misto de respeito e ironia benévola, o 
"pensamento augusto" - a que todos se referiam sem acrimônia, era 
então, depois de 70, a "causa de todos os males, a ação criminosa do 
"César caricato", de Ferreira Viana. 
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Certo, já em 1859, Silveira da Mata se aventurava a dizer: 

"As práticas constitucionais enfraquecem-se todos os 
dias; o regime representativo tem levado botes tremendos, a 
depravação do sistema é profunda. No País o que há somen
te é a fome de governo representativo; a "substância desa
pareceu". Tenteie-se esta chaga da nossa sociedade, e ver-se-á 
que no Brasil o regime constitucional é "uma mera formali-



dade". E então acrescentava: "cheguei à convicção de que o 
vício não está nos homens, está nas instituições." 

Veja-se como esta linguagem se parece com a de hoje! Quase to
dos os espíritos têm agora um falar parecido com este. "A culpa não é 
da República; a culpa é dos homens", dizem uns. "Querem reformar 
a Constituição? Mas ela não foi ainda executada ... ",dizem outros. Há 
os que asseguram, pelo contrário, que a causa de todos os nossos males 
está na adoção que fizemos de um regime que não encontrava apoio 
nas "tradições" nacionais, acreditando com certa ingenuidade, que 
existiam tradições entre nós. 

Verifica-se facilmente que esse modo de raciocinar sobre os fe
nômenos políticos obedece a um sistema de educação. Nem Silveira 
da Mata, nem Ferreira Viana, nem Saraiva, nem Silveira Martins, nem 
José de Alencar, nem Tito Franco, nem Francisco Otaviano, nem, en
fim, todos os estadistas que se exasperavam com a mentira do sistema 
constitucional entre nós, se deram ao pequeno trabalho de fazer um es
tudo ligeiro das condições de raça, de meio, das contingências particula
res de urn país sem hábitos elementares de política, sem independên
cia econômica, com uma população primitiva perdida na amplitude geo
gráfica do Brasil, e perguntar até que ponto, já não digo a população 
do País, mas, ao menos, as populações do Rio de Janeiro, da Bahia, 
do Recife, de São Paulo, das principais cidades em 1860, em 1870, 
para não falar em 1849 e 1850, poderia intervir com a sua vigilância efe
tiva, com a consciência dos seus deveres políticos na direção de um 
País cuja Constituição assentava no exercício dessa consciência. 

Parece que nenhum deles se lembrava disto. Homens de edu
cação abstrata, quase todos eram levados a se preocupar mais com o 
aspecto do que com o fundo dos problemas. 

Adaptamos as instituições políticas da Inglaterra através das 
sugestões de Benjamin Constant; logo deveriam elas funcionar como 
na Inglaterra. Raça religiosa e política dos saxônios, seis séculos de ex
periência das liberdades públicas, senso prático da população, equil í
brio econômico, autonomia do comércio, tudo parecia passar-lhes des
percebido. E enquanto os discursos enxameavam de citações de estadis
tas franceses e ingleses, era difícil encontrar uma referência a qualquer 
dos viajantes ilustres que aqui vieram conhecer o País e em cujas obras 
tanta sugestão e ensinamento útil deparariam. 

Como ainda hoje, os Saint-Hilaire, os Luccok, os Spix, os d'Or
bigny, os Castelneua, só de nome se conheciam. E daqueles que a práti
ca do imperialismo das nações européias obrigou a estudar os proces-
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sos de colonização das raças mestiças, fora difícil encontrar traço na~ 
obras e preocupações deles. 

A ouvir-se as objurgatórias dos estadistas sobre o que eles ape-
1 i davam a "decadência" do sistema representativo entre nós, vem-nos 
ao espírito, com a perplexidade, uma interrogação. Seria, com efeito, 
possível que esses homens acreditassem na maravilha de uma provável 
realidade das instituições que adotaram? Por acaso nunca lhes tivera 
passado pela mente a idéia da população do Brasil em confronto com a 
daqueles palses, que criaram das próprias entranhas do seu gênio essas 
instituições? 

Tome-se, por exemplo, o recenseamento de 1872, o primeiro 
que se fez no Brasil. Foi Paranhos, um dos raros que, com Tavares Bas
tos, Mauá, Capanema, tiveram a preocupação dos assuntos práticos fora 
ou dentro do Governo, quem o realizou. Por esse recenseamento, vê-se 
que a população total do Brasil era então de 9.930.478 habitantes, com
preendendo 8.419.672 homens I ivres e 1.520.860 escravos. Segundo a 
raça, eram 3.801.782 mulatos e mestiços de vários graus; 3.787.289 
brancos; 1.959.452 de raça africana e 386.955 de raça índio-americana. 
Segundo os sexos, vemos que o número de pessoas do sexo masculino 
era de 5.123.869, livres e escravos; 4.806.609 do sexo feminino, livres 
e escravos. Nesse total cumpre contar quase 300.000 estrangeiros, por
tugueses na maioria. 

Fazendo o desconto do número de crianças naquele total de 
5.123.869 habitantes livres e escravos, apurando o grau da sua capaci
dade econômica e da instrução do seu espírito, verificando a sua efi
ciência como cidadãos, tendo em vista a extensãà enorme do país em 
que eles se disseminavam, considerando que a Província da Bahia pos
suía naquele ano (1872) a população de 1.271.792 habitantes livres 
e 167.824 escravos; que a da Província do Rio de Janeiro era de 
490.087 ( * ) I ivres e 297.637 escravos; a de São Pau lo de 490.087 
( • ) I ivres e 156.612 escravos; a de Minas de 1.669.276 livres e 370.459 
escravos·; a de Pernambuco de 752.511 livres e 89.028 escravos, para 
falar apenas dos núcleos sociais predominantes; verificando que até esse 
ano, o número de escolas primárias não excedia de 4.000 em todo o 
Brasil, e o número de alunos não chegava a 160.000, pois, em 1889, 
em uma estatística destinada à propaganda do Brasil na França, o Go-

( * ) Em todas as publicações deste discurso, como tivemos ocasião de verificar, 
o número de habitantes livres das Províncias do R i o de Janeiro e de São Paulo é 
o mesmo: 490.087, o que, evidentemente, só pode ser atribuído a descuido de 
revisão. 
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verno calcula o primeiro número em 7.000, e o segundo em 300.000, 
pode-se imaginar, depois de pensar nessas coisas, qual podia ser o coe
ficiente de pessoas verdadeiramente capazes sobre as quais, em um 
pais que a extensão territorial desarticula, haviam de exercer-se as ins
tituições constitucionais, cuja "decadência" irremediável na I i ngua
gem dos estadistas do tempo, era só devida ao "poder pessoal do 
Imperador". 

Realmente, teria sido possível sobre essa população tornar efe
tiva a prática de um sistema originado dos próprios costumes do mais 
político dos povos, e não apenas "adaptado" como nós o adaptamos, 
sobre uma gens adventícia, sem hábitos de organização e de trabalho, 
porque fixada ao solo, de todo inapta à iniciativa mais comezinha na 
ordem dos seus interesses privados, entregue ao muçulmanismo de uma 
imprevidência poética relacionada com o sobrenatural das superstições 
pueris dos selvagens e dos negros, com um espírito afeito de devanear 
das contemplações no deserto, uma população enfim que dos seus de
veres não podia ter senão uma noção vaga e cujos direitos desconhecia 
de todo? Seria possível levantar essa população à altura das liberdades 
que a Carta de 1824 lhe outorgara? 

~ claro que a "Constituição" erguida no alto, sem contato 
nenhum com ela, não poderia ser senão uma ficção, um símbolo, uma 
figura de retórica destinada ao uso dos oradores. A ação pai ítica havia 
de exercer-se através da ditadura dos homens mais aptos ou que reunis
sem, em virtude do equilíbrio de forças ocasionais, uma soma de pres
tigio predominante. Ao tempo da dominação conservadora, era um 
Paraná que representava esse papel ditatorial, como depois da fragmen
tação do bloco conservador, quebrada a unanimidade que articulava 
as opiniões e os interesses, esse papel ia naturalmente tornar-se um 
"dever" do Imperador por falta de quem o exercesse sem contraste 
sobre a anarquia dos políticos divididos. 

Levando mais longe a análise estatística, veremos que ainda em 
1872, época do recenseamento a que me referi, não existia, nem podia 
existir, aquilo que tanto enchia a boca dos políticos: "O povo brasi
leiro". O "povo brasileiro" não podia ser o milhão e meio de escra
vos, o milhão de índios inúteis que a contagem do Governo reduziu, 
com evidente imprecisão, a quatrocentos mil apenas; não podia ser os 
cinco milhões de agregados das fazendas e dos engenhos, caipiras, ma
tutos, caboclos, vaqueiros do sertão, dos capangas, capoeiras, pequenos 
artífices, operários rurais primitivos, pequenos lavradores dependen
tes; não podia ser os dois milhões ou o milhão e meio de negociantes, 
empregados públicos ou particulares, criados e servidores de todas as 
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profissões. O povo brasileiro, existente como realidade viva, não podia 
deixar de ser apenas as 300.000 ou 400.000 pessoas pertencentes às 
famllias proprietárias de escravos, os fazendeiros, os senhores de en
genho de onde saíam os advogados, os médicos, os engenheiros, os al
tos funcionários, os diplomatas, os chefes de empresas, únicas pessoas 
que sabiam ler, tinham alguma noção positiva do mundo e das coisas e 
podiam compreender, dentro da sua educação, o que vinha a ser monar
quia, república, sistema representativo, direito de voto, governo etc. 

t por demais evidente a não existência nesse tempo, como em 
gera I a inda hoje, dessas aglomerações coesas de popu I ação, desses 
núcleos vivos e conscientes de trabalhadores rurais ou urbanos, dessas 
massas agr(colas disciplinadas e esclarecidas, de onde pudesse sair um 
corpo eleitor?l capaz e responsável. 

Diminuída a riqueza da classe única organizada, destruída a 
preponderância das zonas açucareiras não equilibrada então pelo surto 
da prosperidade do Sul, como hoje acontece, sob a impressão augustio
sa dos deficits da guerra do Paraguai, o País se entregou então a uma 
inquietação natural que, dominando os esp(ritos, os encaminhoutà uns 
para o pessimismo de Francisco Otaviano, de José de Al8ncar, de Sil
veira da Mata, de Silveira Martins, de Ferreira Viana, de Saraiva, e a 
outros para o ideal, ainda nebuloso, da República. 

Mas retomemos o fio do pensamento principal. São Paulo, já 
3 esse tempo, 1872, graças à iniciativa dos seus homens, às suas legí
timas ambições práticas de fortuna, compreendendo cedo o problema 
do trabalho, possuindo além disso uma indústria agrícola privilegiada 
no mercado mundial, pouco sujeita às oscilações das crises, começara 
para satisfazer as exigências dela, a receber imigrantes. E assim vemos 
que São Paulo que na época do recenseamento Rio Branco, possuía 
apenas 680.742 habitantes livres e 156.612 escravos, já em 1889 tinha 
a sua população aumentada de 468.918 habitantes, perfazendo um to
tal de 1.306.272, quase toda aquela cifra de aumento, composta de imi
grantes brancos encaminhados para a terra a despeito de os afugentar 
o espectro da grande propriedade. Como quer que seja, São Paulo pôde 
conservar a sua aristocracia territorial que, com os elementos indus
triais prósperos que possula, mercê da colaboração do capital estrangei
ro, dirige o Estado, promove o bem estar do povo e cresce dentro do 
País como uma verdadeira nação. O mesmo acontece com o Rio Gran
de, onde a pequena propriedade nas mãos dos imigrantes pôde dar aos 
seus munidpios uma organização agr(cola e uma riqueza propícia a 
coexistir com a grande indústria pastoril. 
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Entretanto, mesmo São Paulo, segundo diz o nosso colega Sr. 
José Augusto, no seu esplêndido parecer sobre a instrução, tem uma 
população infantil de 70%, já em idade escolar, sem escolas onde 
aprender. 

O Sr. José Augusto - São dados oficiais que a diretoria da Ins
trução Pública de lá nos mandou. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Hoje, na República, o estado so
cial é o mesmo em todo Brasil; é o mesmo que na Monarquia, à exceção 
de São Paulo, do Rio Grande do Sul. .. 

Vou abreviar minhas considerações, pedindo aos honrados co
legas que me ouvem com tanta benevolência que leiam depois o meu 
discurso a que aduzirei os acrescentamentos necessários à clareza do 
meu pensamento, pois, sem falsa modéstia, não tenho nenhuma aptidão 
oratória. 

O Sr. Alvaro de Carvalho - V. Exa. está expondo muito bem. 
Estamos ouvindo com muito prazer. (Apoiados gerais.) 

O SR. GILBERTO AMADO- A República encontrou o mesmo 
estado social. 

Povo propriamente não o temos. Sem contar o das cidades que 
não se pode dizer seja uma população culta, a população do Brasil po
liticamente não tem existência. Compõem-na talvez mais de 15 milhões 
de habitantes desassimilados que no Norte e no Centro constituem os 
pescadores e seringueiros do Amazonas, os agregados das fazendas, os 
vaqueiros e campeadores do sertão, os pequenos negociantes nômades, 
os operários rurais primitivos sem fixidez, trabalhando um dia para des
cansar seis na semana, o matuto ignorante e r;rendeiro, vivendo numa 
choupana, quando não desabrigado de todo, e ainda os jagunços da 
Bahia, os cangaceiros de Pernambuco, os "fanáticos" do Contestado, 
os capangas das vilas e aldeias do interior, a multidão de pequenos ar
tífices e trabalhadores das cidades e das roças, toda uma gens complexa, 
pouco produtiva, entregue à sua própria miséria e alheamento do 
mundo, emigrando do Ceará para o Amazonas, nos Estados do Norte 
se arrastando no abandono de um desconforto voluntário, sem saúde, 
sem hábitos de trabalho, dadas as superstições das raças selvagens, 
inúteis quase como força econômica, e tendo, na sua maioria, do Bra
sil a idéia que nos deu Euclides da Cunha nos Sertões, "que o Brasil 
tem um "Imperador" que deveria ser D. Sebastião". 
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E vem a propósito referir como falta de repercussão das idéias 
práticas num País que deixa sempre para o futuro a solução das ques
tões urgentes, o pouco efeito que no tocante aos problemas que susci
tou, teve esse livro destinado, mais do que qualquer outro entre nós, a 
criar uma política de vinculação do deserto ao litoral, de assimilação 
dessas gentes perdidas no sertão e separados da civilização por três 
séculos, da mesma maneira por que há meio século ficaram suspensas 
no ar, sem que ninguém as recolhesse, as sugestões de Tavares Bastos, 
ainda hoje, em sua maioria, à espera de realização. 

Este é, aliás, um dos sinais do nosso meio, onde pela falta de 
uma atmosfera de idéias ativas que os homens respirassem, e a cujo 
influxo se conduzissem, é comum ver-se os propósitos mais fecundos, 
as medidas mais benéficas, as atitudes mais úteis resultarem afinal 
estéreis e se perderem no tumulto do ambiente. Será por que os "ho
mens não prestem" como se comprazem em dizer os que se contentam 
de fórmulas fáceis? A verdade é que não existindo no Brasil, pela iden
tidade da formação mental, pela intensidade da cultura pessoal, um 
grupo de homens que pensem, segundo os mesmos princípios e que 
tenham por eles o mesmo entusiasmo, nem, por outro lado, uma opi
nião pública exigente e consciente que peça o que lhe é devido, a ação 
dos homens tem que se guiar pelo improviso dos acasos que regulam 
em sua complexidade a vida nacional brasileira. Quando as necessida
des exigem um sacrifício, vemos Joaquim Murtinho sobrancear-se à 
altura dos obstáculos e sob a pressão da gravidade dos deveres que to
mou a peito cumprir, realizar a obra que realizou. Mas os planos de Joa
quim Murtinho logo se acharam interrompidos. A nossa imaginação 
ainda agora se detém com prazer no sonho de prefigurar o que seria o 
Brasil no ponto de vista da sua situação de País produtor, se Joaquim 
Murtinho tivesse deparado para a execução de seus planos construtivos 
um espaço sem interrupção de quinze anos. (Muito bem.) 

Não é ensejo de estudar este assunto. 
Como ia dizendo, a República encontrou o mesmo estado 

sacia I. 

Em 1889 o eleitorado do Brasil se compunha de 200.000 elei
tores. Hoje se comporá de 600.000. Mas os elementos que o consti
tuem são os mesmos. São nas capitais os funcionários públicos da União 
e dos Estados; nas vilas e cidades do interior, os funcionários do Estado 
e dos municípios, comerciantes, empregados particulares, pequenos ar
tífices agregados, amigos, compadres dos chefes locais, pequenos lavra
dores, enfim, homens ignorantes, em que falta uma consciência cívica 
ele todo illheios ao conhecimento das questões do Estado, tendo da pá-
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tria uma noção vaga, imprecisa; por ela serão capazes dos maiores sacri
fícios, sem saber por que, porque é a terra onde nasceram e onde vivem 
e da qual não recebem nenhuma impressão certa senão a do orgulho de 
a saber grande no território, bela na paisagem esplêndida na luz do sol, 
gloriosa na força das suas maravilhas naturais, tal qual como o brasileiro 
do primeiro reinado. 

Claro que não é esse corpo eleitoral a base viva em que assenta 
a República. A República não pode deixar de ser, portanto como era a 
Monarquia, senão os advogados que ano a ano saem, às multidões, das 
Faculdades de Direito, os médicos, os engenheiros, os doutores. enfim, 
os antigos senhores, nas suas descendências arruinadas; os filhos doses
cravos, dos mestiços, dos mulatos distribuídos pelas funções públicas, 
pelas carreiras liberais. Se estudarmos o fenômeno do funcionalismo 
que apresenta, no Brasil, o aspecto de um novo coletivismo, não sonha
do pelos comunistas, pois assenta no tesouro público, diremos que ele 
tem, a bem dizer, a sua origem na escravidão. Foi ela que, tornando 
abjeto o trabalho da terra, obrigou a encaminhar-se para os empregos 
do Estado os filhos dos homens livres que não podiam ser senhores e 
que não queriam igualar-se aos escravos. 

Sendo o trabalho ocupação de negros, os mestiços e brancos 
julgar-se-iam desonrados nele. Quando não possuíam engenhos nem 
fazendas e, como assinala Joaquim Nabuco no Abolicionismo não lo
graram por meio d'e um casamento rico vincular-se às fam ília11 proprie
tárias, que os levavam à política, aos cargos da administração pública, 
à direção do País, haviam de resignar-se às carreiras obscuras de advoga
do da roça nas cidades do interior, magistrado mal remunerado, fun
cionário público enfim. O bacharelismo foi o primeiro capítulo da bu
rocracia. Dele é que nasceu essa irresistível inclinação ao emprego 
público que o novo regime não pôde conjurar, antes acoroçoou, porque 
não tendo criado o trabalho, nem a instrução profissional, não pôde 
evitar que se dirigissem para os cargos públicos os moços formados nas 
academias, ineptos à lavoura, ao comércio, aos ofícios técnicos. 

A chegada do capital estrangeiro chamado ao País por esses 
mesmos funcionários e políticos, dando à máquina administrativa uma 
ilusória atividade, tornou ainda mais fácil essa proliferação de empre
gos, resultante da superabundância de dinheiro no Tesouro, que não 
sabiam como aplicar homens, que n5o tinham obrigação de prestar 
contas, à opinião inexistente dos seus atos bons ou maus. 

Viram-se, então, comenta um escritor nosso, grandes somas 
como as destinadas à vivificação da CL!Itura da borrât.ha passarem todas 
para as mãos de moços das cidades que a nenhum serviço foram chama-
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dos a prestar, e medidas úteis, como as da fundação de escolas de apren
dizes artífices, reduzirem-se a meros pretextos para a colocação nos 
empregos de pessoas protegidas. 

Podemos acusar a República, deixando de considerar nos erros 
peculiares ao meio, de não ter, principalmente, compreendido logo o 
seu papel educador ... 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que a hora está a 
terminar. 

O SR. GILBERTO AMADO- Concluirei, Sr. Presidente, den
tro de cinco minutos. 

Refiro-me ao papel educador, porque o dever máximo dos po
líticos em um país, como o nosso, em que as realidades sociais estão 
abaixo das instituições, é exercer justamente essa tutela, essa ditadura 
mental que José Bonifácio quis exercer e não o pôde, infelizmente para 
o Brasil, senão por tão curto prazo. 

Entre nós a energia dos homens é fragmentária. Por quê? 
Porque não se pode exercer contra o vácuo uma ação continua

da. Ao lançar a semente sem ver crescer a planta no solo árido, o braço 
do semeador se fatiga. 

O pulso da administração não tem um ritmo. Pode dizer-se que 
se regula pelo movimento dos espasmos. A uma fase de grande ativida
de sucede um esmorecimento longo. 

Grandes surtos de progresso logo se esbatem em lentas estagna
ções de desânimo. E nada se faz de persistente e firme. 

Ainda me recordo de um projeto sobre ensino geral do País, do 
Sr. Tavares de Lira, quando Ministro da Justiça, em 1907. Quanto de 
resultados benéficos não teríamos a colher hoje se essa notabilíssima 
tentativa legislativa, feita sobre um conhecimento seguro de problema, 
se houvesse convertido em realidade! 

Outras reformas surgiram, outras surgirão e o estado da instru
ção é cada vez menos animador. 

Enquanto não se formar no Brasil pela preponderância das in
teligências construtivas uma "elite" de diretores mentais, que saibam 
menos discutir questões "jurídicas" e mais questões "políticas", que 
mostrem menos erudição, de autores americanos e mais conhecimento 
das realidades práticas do Brasil, uma "elite" conjugada ativa e energi
camente em agremiações partidárias ou em torno de figuras excepcio
nais, de modo a suprir pelo influxo da sua ação as deficiências de um 
meio ainda incapaz de se dirigir a si próprio; enquanto não se canse-
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guir organizar os elementos de direção de uma sociedade que não sabe 
se guiar por si mesma - a confusão, o tumulto, o malbaratamento de 
belas energias, o caos moral, político, administrativo caracterizará o 
Brasil, será por muito tempo ainda a expressão da sua existência, e a 
forma tumultuária da sua fisionomia de nação. 

Por obra da nossa educação feita para além da realidade, mesmo 
em assembléias como esta para que fale, não é difícil assistir a uma 
discussão brilhantíssima quando se tratarem de questões de direito, de 
questões enfim sobre as quais já se haja escrito na França, na Inglater
ra ou nos Estados Unidos muitos livros onde a erudição seja fácil de 
encontrar. Mais difícil, porém, é deparar no meio de tantos espíritos 
"ilustrados" o traço de uma observação própria, o cunho de uma per
sonalidade mental, o vínculo de uma autonomia de ação que seja o 
sulco vivo por onde se afirme um caráter sincero, apaixonado pela ver
dade, e procurando-a pela experiência pessoal, pelo esforço, aplicação 
e descortino. 

Digo-o, sem injúria a ninguém. Por isso é que temos, em nosso 
Pa(s, tantos jurisconsultos e não temos um naturalista; temos tantos 
homens políticos e nos minguam os verdadeiros políticos. 

E não os poderíamos ter, porque as aptidões, como as f1...,. es ra
ras, precisam de ser cultivadas. Não podem surgir de um dia para outro, 
sem preparo prévio do solo, do terreno, onde devem florir e brilhar. E 
o nosso sistema de educação se realiza, como disse, fora da realidade e, 
;;obretudo, fora e acima do Brasil. Por isso leis, instituições, mundo pa
I ítico e social estão também fora e acima do Brasil. O nosso trabalho 
deve ser, mantendo a República, torná-la antes de tudo, brasileira. 

Mas devo terminar. O Brasil de hoje mostra um aspecto seme
lhante ao que mostrava a Monarquia alguns anos antes da sua queda. 

Assim como aqueles espíritos que, desesperados do parlamen
tarismo carunchoso, apelavam para a República, para a Federação ou 
simplesmente para as "Reformas", nos últimos anos do segundo rei
nado, enxameiam hoje cidadãos sinceros que diante da realidade triste 
do Brasil, realidade que se não pode contemplar a olhos enxutos, pro
curam "sair disto" pelas reformas. Uns se contentam com a revisão sim
ples da Constituição em certos artigos; outros reclamam uma reforma 
total que ressuscite o parlamentarismo para se conjugar, agora, em um 
conúbio arbitrário, com a federação; outros arrebatados, mais longe se 
precipitam até para a restauração da Monarquia. 

Pergunto eu, porém, aos senhores que me ouvem: Di ante do 
estado social do Brasil é lícito acreditar que qualquer mudança nas 
instituições possa influir decisivamente para a felicidade do País? t. 
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de crer que qualquer modificação nos textos da Constituição tenha 
efeito sobre um meio nas condições em que se acha o nosso? 

Não sou, nem posso conceber que haja quem o seja, fetichis
ta da imutabilidade dos códigos políticos. As constituições escritas 
hão de sofrer as alterações que o tempo lhes deva imprimir. O fetichis
mo é atitude de superstição não peculiar aos homens que pensam. Mas 
o que é evidente é que os elementos sociais da atualidade brasileira são 
os mesmos que existiam no fim da Monarquia, com algumas modifi
cações, já assinaladas, em São Paulo e nos Estados do Sul. 

A Constituição republicana sobre o restante do País exerce a 
mesma ação nominal que exercia a Monarquia. 

Oue é que o parlamentarismo ou a Monarquia poderia levar ao 
Pará, ao Maranhão, a Mato Grosso, à população do Norte e Centro do 
País? Poderia qualquer modificação na letra do Código político tornar 
essa gente mais "polltica", no sentido científico em que sempre tenho 
empregado esse termo? Poderia torná-la mais apta a compreender a 
República, se os próprios dirigentes não a compreendem e os que a 
compreendem, em verdade, não a podem praticar? 

A verdade é que cumpre interpretar a ação daqueles que no tu
multo da hora presente trabalham com sinceridade para o Brasil. E se 
é justo que nos queixemos dos homens da República, o certo é que 
devemos nos queixar muito menos, porque eles não podem ser estuda
dos fora do meio em que atuam e dos elementos com que contam, dos 
próprios recursos pessoais de que a sua educação os proviu. 

Rematando o que vinha dizendo, penso que por enquanto não 
se pode ligar a sorte do Brasil à transformação de instituições que pouco 
ou nada influem sobre uma população politicamente sem existência. 

O sistema representativo não o realizamos ainda, nem o pode
riamos realizar. Nem houve Monarquia constitucional representativa, 
nem poderia haver, como não há República, nem pode haver por en
quanto, senão de nome. 

A ação polltica não pode deixar de exercer-se senão através de 
homens práticos e bem intencionados que possam suprir pela própria 
energia construtiva, atividade e patriotismo - no sentido do desinte
resse pessoal e da capacidade de resistência às agitações improfícuas-, 
as insuficiências de uma população ainda incapaz de exercer os seus di
reitos políticos e cumprir, como responsável pelos próprios destinos, os 
deveres dvicos que lhe incumbem. 

O nosso dever é tornar apta essa população, construindo enfim 
a República para que, presa ao solo, como a árvore que tem raízes, pos
sa frondejar viva e seivosa, e não existir apenas suspensa no ar, como 
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essa cúpula abstrata que era a Constituição Monárquica e é, na realida
de, a Constituição de 24 de fevereiro. (Muito bem; muito bem. O 
orador é cumprimentado pelos Deputados presentes.) 
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O BRASIL NA GUERRA 

Sessão de 28 de maio de 1917 

O Sr. Presidente - Devo informar à Câmara dos Srs. Deputados 
que a Mesa não teve conhecimento algum do propósito em que se acha
va a Comissão de Diplomacia e Tratados, de requerer sessão secreta. Por 
isso, não pôde tomar em consideração tal requerimento e só lhe será 
dado consultar a Câmara sobre o assunto se os Srs. Deputados o reque
rerem por escrito. 

O Sr. Maur/cio de Lacerda - Só se 40 Deputados o requererem, 
porque é o que o Regimento dispõe. 

O Sr. Presidente - O Regimento é claro neste sentido. As ses
sões secretas serão deliberadas pela Mesa, desde que sejam requeridas 
por 40 Deputados, ou por alguma das Comissões. Nos outros casos, só 
poderão ser secretas, mediante iniciativa dos Srs. Deputados, mas ouvi
dos, em reunião secreta, os Presidentes das Comissões Permanentes. 
Esta é a disposição estabelecida pelo nosso Regimento. 

Não tendo a Mesa recebido, até este momento, nenhum requeri
mento relativo à sessão secreta, vou submeter à discussão o projeto em 
sessão pública. (Muito bem; muito bem.) 

Segunda discussão do Projeto n'? 24, de 1917, mandando ficar 
sem efeito o Decreto n<? 12.458, de 25 de abril de 1917, estabelecendo 
a neutralidade do Brasil na guerra dos Estados Unidos da América do 
Norte com o Império Alemão, ficando o Governo autorizado a tomar as 
medidas para a execução desta lei. 

Está em discussão o art. 1 '?. 
Tem a palavra o Sr. Gilberto Amado. 

O SR. GILBERTO AMADO- (Movimento de atenção.)- Sr. 
Presidente, se eu ouso tomar a palavra, invocando a simpatia de V. Exa. 
e da Câmara para as ligeiras considerações que intento aduzir sobre o 
magno assunto, cujo debate V. Exa. acaba de anunciar, é porque estou 
na ciência das declarações feitas pelas vozes mais autorizadas desta Casa 
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de que é o momento de se manifestarem quantos brasileiros obscuros 
ou prestigiosos tenham assento nestas cadeiras. 

A impressão que eu poderia receber da minha pequenez e des
valia individual se resgata na que recebo da grandeza, sem igual na nossa 
História, da situação que defrontamos, que arrebata, na vastidão do seu 
esplêndido e dramático panorama, os mais avultados e os mais peque
ninos, obrigando-os à gravitação simultânea e comum na mesma ór
bita imensa dos acontecimentos. Minúscula coruscação trêmula em face 
dos grandes oradores desta Casa, que derramam luz sobre o assunto, 
aqui não me encontro senão no cumprimento do grande dever deter
minado pelas responsabilidades enormes de cada um de nós, na hora 
atual. 

Começo, Sr. Presidente, por exprimir um .sentimento de desafo
go e de alegria, manifestando o contentamento da minha confiança na 
ação do Governo, que se vem mostrando, durante todo o longo curso 
da crise, perfeitamente à altura dos extraordinários acontecimentos 
em que somos envolvidos, senhor dos seus próprios movimentos, eva
lu indo para as soluções extremas por uma gradação metódica e cons
ciente de gestos, livre dos impulsos frenéticos e dos arrebatamentos ge
nerosos ou sentimentais que, não raro, como há dias assinalava aqui o 
Sr. Barbosa Lima, soem empolgar o ânimo dos governantes, em momen
tos como este, em que se diria andam soltos na atmosfera do mundo 
os maus gênios inspiradores de catástrofes e desgraças. 

Outrossim, não posso refugir ao desejo de me congratular com o 
meu Pais por ver que o rumo feliz dos acontecimentos pôde dar ao sur
to das nossas reivindicações, diante dos atentados alemães, um caráter 
americano, de modo a assinalar que, no avançar na defesa do nosso di
reito e da nossa liberdade, nós temos em vista, não somente resguardar 
esse direito, peculiar à independência pol ltica da nossa pátria e à sobe
rania imprescritível das nações, mas também afirmar que não perdemos, 
no desvario que tomou o pensamento do mundo, a consciência de que 
somos uma nação pacífica e pertencemos a um continente que surgiu, 
aos olhos dos seus descobridores e às esperanças da humanidade, como 
um continente de paz, e que a guerra, ao nos chamar para ela, devo ter 
a certeza de que não encontrava aqui senão repulsa e constrangimento. 

Eis por que, Sr. Presidente, desde a primeira hora me pus em 
antagonismo com aqueles dos meus colegas que relutavam em conce
der o seu apoio à seriação das medidas legislativas destinadas à revoga
ção da nossa neutralidade, vacilando na compreensão de quanto de útil 
para o Brasil, de profundo em suas conseqüências e de lógico em seus 
corolários se desprendia do hábil encaminhamento de sua política para 
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a Europa, sob essa afirmação, em uma unidade de vista concordante 
com os Estados Unidos. Mas diante desses meneios dos meus colegas, 
por maior que seja a admiração que lhes voto, é que me vejo na obri
gação de pormenorizar o meu pensamento, dizendo porque me coloco 
ao lado dos que pensam que não se devia perder a oportunidade de se
guir para a Europa no arrastamento dos nossos protestos contra as mo
dalidades, que nos atingem, do imperialismo alemão, levando à frente 
de nós a afirmação de que somos, antes de tudo, uma potência america
na, o que implica um conjunto de peculiaridades políticas indecliná
veis, e que, malgrado as simpatias, o reconhecimento, os deveres mo
rais que nos aproximam das nações ai iadas, não nos acercamos, ao to
mar as medidas que vamos tomar, do campo da guerra senão com o 
horror que ela inspira à nossa civilização cimentada pela paz e na sua 
benéfica atmosfera nutrida e desdobrada. 

Esse o caráter, além de outros que não escapam à vossa visão, 
de alto e longo alcance na perspectiva futura e no plano imediato dos 
nossos interesses no continente; esse o caráter que sobreleva na reso
lução do Governo firmando o princípio do seu americanismo, ao en
frentar, na hora atual, o conflito europeu. Foi pensando assim que eu, 
amigo do Governo, mas não tanto que a ele sacrifique o direito de crí
tica inerente à minha consciência de homem, dei a essa idéia uma adesão 
calorosa e ampla e manifesto aqui o meu contentamento por esse golpe 
político retardado, talvez, pela providência para que tivesse, na soleni
dade da hora atual, uma repercussão maior e uma consagração mais 
definitiva. 

Sr. Presidente, creio estar dissipada a suposição errônea e in
fantil, de que alguns andavam embebidos, de que a nossa posição, ao 
lado dos Estados Unidos, possa ter perante o mundo um caráter que 
nos diminua. Por mais que se acredite, Sr. Presidente, em um desco
nhecimento por parte das nações estrangeiras, da altivez do nosso pas
sado e das provas que sempre havemos dado, de melindre na compre
ensão dos direitos que decorrem da nossa independência política, da 
correção e desempenho com que o Império exerceu durante mais de 
meio século, na salvaguarda dos princípios do direito internacional, 
devemos estar seguros de que o nosso passado atesta muito de si para 
que nos possa humilhar a solidariedade dos mais ricos e dos mais po
derosos. 

Sr. Presidente, não se compreenderia que no momento em que 
a Europa inteira volve o seu rosto agonizado para os Estados Unidos da 
América do Norte, ao ponto de os países aliados fazerem depender, nas 
suas previsões, a vitória decisiva da sua grande e nobre causa, da colabo-

86 



ração econômica e da contribuição militar da potente nação continen
tal, que nós, seus velhos amigos, seus aliados naturais, há quase um 
século, que modelamos pelas suas as nossas instituições republicanas; 
que, no desenvolvimento da sua maravilhosa democracia, procuramos 
colher exemplos para o aperfeiçoamento da nossa; que nos esplendores 
do seu progresso buscamos estimulas para o êxito das nossas aspirações 
práticas; que na sua civilização, fundada sobre a liberdade, nos parece 
deparar a realidade das esperanças que a nossa própria nos inspira- por 
todos esses motivos, e por outros mais, que seria supérfluo tornar públi
cos, pois estão na consciência de todos nós, com referência especial
mente à nossa posição na América - não seria compreensível que, ao 
revogar de todo a nossa neutralidade perante o conflito europeu, nos 
esquecêssemos de nos vincular, por um cunho especial de solidarieda
de, à grande nação do Norte, assinalando o tom americano da nossa 
política, exonerando-nos previamente de quaisquer responsabilidades 
futuras nas conseqüências do conflito, no que diz respeito ao seu ca
ráter meramente europeu, ainda que nos reservemos o direito, que já 
hoje se converte em um dever, imposto pela nossa própria dignidade, 
dever que vai ser cumprido dentro em breve, de estender aos nossos 
amigos da Europa as medidas pelas quais julgamos prestar o nosso aux (
lia à causa aliada. 

Felicito-me, Sr. Presidente, pelo ato que o povo brasileiro vai 
praticar, firmando pela voz dos seus expoentes, na memorável sessão 
de hoje, um principio de politica pelo qual se resguarda, perante o mun
do conflagrado, o nosso caráter de nação americana, que não pode es
quecer, numa hora como esta, as regras diretoras da nossa civilização, 
filha da paz, devendo à Europa o seu progresso, mas ligada à América 
sobretudo pela fidelidade ao conjunto de compromissos que ela con
traiu com a humanidade. 

~ neste sentido que a Câmara, ainda que com algum retarda
mento, vai deliberar. E neste sentido é o meu voto. Protestamos contra 
a Alemanha, seremos, dentro em pouco, os aliados dos aliados: da nobre 
França, enraizada em nosso coração desde a meninice; da grande In
glaterra, preceptora da liberdade no mundo, amiga do Império do Bra
sil e dedicada auxiliadora do progresso da República; da Itália, cujos 
filh~s tanto contribuem para a prosperidade do mais importante dos 
nosso, Estados; de Portugal, quase tão nossa pátria quanto pátria dos 
portugueses. 

Mas eu não me sentiria bem comigo mesmo se não dissesse 
quanto reputo necessário o que agora fazemos, marcando, diante da 
conflagração europé;a pelas nações que venho de expor, à procedência 
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oa nossa origem continental, o ponto de vista timbradamente amenca-
no. 

Assim é que a Câmara vai deliberar. E é por isso que dou meu 
voto ao projeto com abundância da alma. (Muito bem; muito bem.) 
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BRAS I L- ARGENTINA 

Sessão de 4 de setembro de 1922 

O Sr. Presidente - Discussão única do Requerimento n<? 12, de 
1922, do Sr. Gilberto Amado, pedindo publicação dos discursos do 
Presidente eleito da República Argentina e do Presidente do Brasil. 

O SR. GILBERTO AMADO -Sr. Presidente, pedi a inclusão, 
nos nossos Anais, dos discursos proferidos pelos Srs. Marcelo Alvear 
e Epitácio Pessoa, para que a Câmara tivesse ensejo de significar, com 
a aprovação do meu requerimento, a sua adesão aos conceitos que nesses 
discursos se contêm, os quais corporificam, a meu ver, na concisão de 
s(nteses perfeitas, a pol ltica que cumpre aos dois países irmãos segui
rem na época atual. 

Se a Câmara leu com atenção esses discursos, terá verificado que 
ambos vibram notas novas, revelando, na consciência dos dois Chefes 
de Estado - intérpretes naturais dos dois povos- uma homogeneidade 
expressiva de sentimentos em relação ao papel pol ltico da Argentina, 
do Brasil e da América em geral, que deve ser grata ao coração de todos 
os americanos nesta hora de tantas vibrações. 

A amizade entre o Brasil e a Argentina é, nestas orações, consi
derada um postulado, uma evidência, uma realidade necessária, uma 
disposição natural das coisas, um imperativo categórico dos fatos e da 
vida que nada, nem a conjuração de todas as intrigas, nem os esforços 
de todos os conluios, nada, em caso algum, poderá quebrar ou interrom
per. Dois irmãos que se estimam, quando se encontram falam-se, tro
cam expansões, comunicam-se na intimidade das mútuas efusões. 
Escusado é estarem a dizer-se amabilidades supérfluas, como se fossem 
estranhos. Assim fizeram os Srs. Marcelo Alvear e Epitácio Pessoa. Nas 
expressões de mútuo afeto tiveram ambo~ os Chefes de Estado palavras 
venturosas que mais uma vez renovaram aquele "Tudo nos une, nada 
nos separa" com que o inolvidável Presidente Saenz Pena moldou em 
um só conceito o lema dos lemas, a realidade das realidades, sempre 
que se tratar de Argentina e Brasil. 

Mas tudo nos une, nada nos separa, para quê? Na resposta a 
esta pergunta é que aparecem expressas, em uma concordância signi 
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ficativa que denuncia uma extraordinária identidade de inspirações, 
os conceitos, a meu parecer novos, na boca de dois Chefes de Estado 
da América do Sul, refletindo, em traços caracteristicamente precisos, 
na sua clareza, a consciência atual da América como esperança da hu
manidade. 

O Presidente Epitácio, depois de haver observado que argenti
nos e brasileiros se uniram, já por vinculas inquebrantáveis de povo a 
povo, em Intima comunhão de sentimentos e idéias, acrescenta: 

diz: 

"Isto, porém, não basta. A nós, pollticos e Chefes de Esta
do, não nos deve bastar a certeza de que as nossas populações 
mutuamente se conhecem e se estimam. ~ mister estabelecer 
a mesma estreita comunhão, o mesmo entrelaçamento de 
simpatias e interesses, de aspirações e de esforços, no terreno 
pol ltico e econômico, de modo que, unidas e conscientes da 
sua importância, possam as duas nações concorrer com efi
ciência maior, pelo exemplo e pela ação moderadora, para o 
progresso material e pol (tico do continente. 

As condições físicas, étnicas, econômicas e pollticas da 
América do Sul favorecem a realização dessa obra, permitin
do-nos a nós, povos latino-americanos, dar ao mundo o espe
táculo, sem exemplo, de uma perfeita fraternidade pol(tica 
entre as nações todas de um continente." 

Fala, assim, o Brasil, pela boca de seu Presidente. E o Sr. Alvear 

"O Brasil, por sua natureza exuberante, por suas terras di
latadas, pelos elevados princípios que sempre sustentou, por 
seus anelos de paz, é um dos slmbolos da magna América, 
refletindo as virtudes com que as nações deste continente 
contribuem para a obra de civilização do mundo. Entre Es
tados irmãos, todo o preconceito de caráter geral, toda a 
norma de interesse secundário devem desaparecer diante da 
necessidade de criar uma força moral identificada em seus 
idealismos, apta a concorrer eficazmente em proveito de 
todos e de cada um, para o progresso do mundo." 

Creio, Sr. Presidente, que na hora de aclamações que agora soa, 
nada pode ser mais grato do que ouvir a proclamação dessa esplendente 
confiança no papel messiânico da América para a felicidade do gênero 
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humano, sofredor em outros continentes, sobretudo na Europa, por 
falta de compreensão do espírito de fraternidade e incapacidade de 
abrirem-se as almas, como nós o fazemos, extremes de ódios seculares 
e de preconceitos incrustados à assimilação das novas formas de vida 
que a vida grande, em seus desígnios infalíveis, vai criando. 

Oue essa proclamação seja feita pela boca de Chefes de Estado 
não é um fato sem importância. 

Demonstra a passagem a objetividade e a efetivação do pensa
mento convergente da América livre, dizendo ao gênero humano, após 
um século de experiência, de liberdade, democracia e trabalho, que a 
felicidade não é •mpossível na Terra. 

Nela confia uma das mais belas e úteis nações do globo essa 
robusta, fecunda e clara República Argentina, produtora de pão, de 
carne e de lã, abastada e alegre fazendeira, cujas mãos não se cansa
ram no meneio do sabre de guerra, só usado por ela na defesa da honra 
e salvaguarda da independência, nobres, rudes e sadias mãos, cale
jadas apenas ao contato ilustre da charrua e dos instrumentos egrégios 
do trabalho. (Muito bem.) 

Nela confiamos nós na hora em que celebramos o centenário 
da nossa soberania nacional, isentos, como sempre, de aspirações e de 
anseios de predomínio, banhados da claridade nutritiva da paz com os 
olhos nas promessas deslumbradoras do futuro. 

Confiam nela todos os povos da América que agora conosco 
fraternizam na comunhão desses dias ardentes à luz das perspectivas ro
sadas do futuro. (Muito bem.) E assim, da encosta da montanha, a cujo 
fastígio solar estes povos da América vão subindo irmanados, começa a 
levantar-se o grande pensamento da nova humanidade, gritando à Terra 
toda, em sua maior parte ainda envolta nas faixas enleantes de um pas
sado constritor que a sufoca e estrangula: aqui, nestas estâncias exce
lentes, onde o de~jo do bem abre caminho, não há fome, não há dife
rença de homem a homem, não há separação entre os povos. (Apoiados.) 
Há fronteiras materiais marcando os limites das nossas casas, mas 
não há fronteiras morais marcando os limites dos nossos corações. 
(Apoiados. Muito bem.) Se um prazer canta ali no México, no Chile, 
no Peru, no Equador, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, u~ pra
zer canta no Brasil. Se uma dor chora no Brasil, no México, no Chile, 
no Peru, na Boi ívia, no Equador, no Uruguai, no Paraguai, na Argenti
na uma dor chora ... 

A unidade moral da América faz, de um conjunto de nações, 
há um século sujeitas ao domínio das metrópoles ultramarinas dividi
das entre si, isto que é hoje o que o Sr. Alvear chamou de a magna Amé-
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rica - o bom abrigo da humanidade, o conselho prático, a demonstra
ção concreta, a experiência comprovada de como a coexistência har
mônica da família humana pode operar-se no planeta, por uma liga de 
nações formada naturalmente pelos vinculas espontâneos nascidos da 
identidade de sentir e de pensar. 

Esta é justamente a nossa maior glória, este deve ser justamente 
o nosso maior esforço: unidade moral da América para a criação dos 
idealismos condutores de que fala o Presidente Alvear, pensandona ci
vilização e no progresso do mundo. Esta é a ventura do momento ame
ricano: poder afirmar, diante das pátrias divergentes da Europa, as pá
trias convergentes da América. Não convergimos uma para as outras, 
por obra de alianças contratadas que os textos dos pactos corporizam ... 
Nasce a fusão dos nossos povos por efeito dos estímulos naturais de
senvolvidos por si mesmos na atmosfera comunicativa do continente. 
(Muito bem.) 

Cria-se um instinto americano, alimentado pelo hábito da paz. 
Se quiséssemos, algum dia, violar este instinto, cometendo um 

desses erros monstruosos que brutal izam a natureza das coisas em obe
diência a impulsos, cegueira ou traço de sortilégios enganosos, não o 
poderlamos. Toda a sensibilidade da América sentir-se-ia crispada. Es
taria ela diante de uma absurdidade, de uma enormidade, de uma ano
malia repugnante a toda sua constituição flsica, isto é, seus interesses; 
a toda sua constituição moral, isto é, seus ideais. Nossas bandeiras, as 
bandeiras americanas, nuncél reunirão debaixo delas soldados de guerra. 
A América não refaz a história dos povos. A América faz uma história 
nova. A América não é instrumento do passado, é obreira do futuro. A 
América não deve ser um reflexo, deve ser um foco. A América não 
deve ser um eco, deve ser uma voz. 

Aqui se devem criar as novas leis morais do mundo. Elas estão 
nascendo espontaneamente da nossa própria vida. A nossa oriainalidade 
deve consistir em compreender o nosso destino, a nossa fin, · lade, 0 

sentido da nossa marcha no planeta; deve consistir em não nos deixar
mos trair ou vencer pela perfídia ou pressão dos atavismos poderosos 
que nos acorrentam aos velhos hábitos que vêm denunciando a humani
dade através desses séculos precursores da aurora contemporânea. 

A nossa originJiidade deve consistir em aderirmos o mais pos
slvel às concepções auspiciosas que vão nascendo da nossa própria vida 
nova, diferente, em tanta coisa, da velha vida que a humanidade vem 
vivendo. 

Foi por haver sentido, foi por haver lobrigado nos discursos do 
Presidente eleito da Argentina e no do nosso Presidente o ind leio ou a 
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aceitação mal velada dessas palpitantes concepções em que as realida
des vindouras amanhecem, que pedi a sua inserção nos Anais da Câmara. 
(Muito bem.) 

Há dias, Sr. Presidente, tive ocasião de assistir, em companhia 
de outros colegas da Câmara, à exibição, em hora matinal, de um filme 
cinematográfico representando um dos aspectos da colonização em 
terras de São Paulo feita por uma das muitas empresas de exploração 
agrlcola naquele Estado. Tratava-se de fundar uma colônia para plan
tação da juta em zona do oeste paulista. O filme mostra a mata virgem; 
depois, a derrubada da mata, a chegada dos colonos, a beleza da terra 
e o anseio dos corações palpitantes de esperança. Cai o mato, espalha-se 
a semente. Em pouco, o mato é uma cidade, a semente é café, é cana
de-açúcar, é mandioca, é juta, são frutas, é o pomar, é a riqueza. A ár
vore cortada fez-se a casa do cidadão; fez-se escola o mato derrubado. 
Dois anos depois, 800 habitações abrigam milhares de pessoas. Uma 
população inteira trabalha, vive contente. Que espetáculo ver partir, 
de manhã, para o trabalho, a gente animada da colônia! Quem a com
põe? Alemãe~ recém-chegados, italianos, brasileiros já formados aqui, 
e até hindus que vieram para a plantação de juta, alguns casados já com 
italianas, pais de filhos brasileiros. 

Vi, Sr. Presidente, comovido, nesse espetáculo, uma das maiores 
comemorações do Centenário, e nele vejo a maior apologia da América. 
(Apoiados.) Enquanto a velha humanidade derruba cidades em um mi
nut0, a humanidade nova em um minuto constrói cidades. (Muito bem.) 
Que uma diferença se faça entre nós, os moços, e eles, os velhos; cons
truamos em base sólida para que não caiam mais as casas novas, para 
que não caia mais a vida nova, para que o Novo Mundo seja realmente 
um mundo novo! (Apoiados.) 'Construamos, como quer a Argentina, 
como quer o Brasil, como quer, consciente ou inconscientemente, toda 
a América, sentimental, política e militante, a nova cidade, a grande 
era, a verdade clara, a alegria. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, desdenho as palavras vãs e me julgaria ridlculo 
se estivesse falando para fazer frases. Tudo que disse tem um sentido 
objetivo e direto. 

Há uma humanidade nova que não admite guerras, que quer 
ser feliz, que há de lutar pela felicidade, que só admitirá guerras para 
uma coisa: acabar com as guerras. 

Vendo brilhar no cimo dos edifícios no Brasil festivo de hoje 
os palpitantes pavilhões da paz, nela é que confio. E a nossa América, 
a magna América que o Presidente Alvear consagrou, é que lhe vai dar 
alento para vencer, vingar e estabe 1ecer, com seu triunfo, o começo da 
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grande Idade do Ouro do gênero humano. (Muito bem; muito bem. 
Palmas no recinto e nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado.) 

(Durante o discurso do Sr. Gilberto Amado, o Sr. Affonso Ca
margo, 19 Vice-Presidente, deí'xa a cadeira da Presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Dionysio Bentes, :z<? Vice-Presidente.) 

Encerrada a discussão única do requerimento nf! 12, de 1922, 
do Sr. Gilberto .nado, pedindo publicação dos discursos do Presiden
te eleito da fi ,.Jública Argentina e do Presidente do Brasil, é adiada a 
votação. 
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INSTITUTO FRANCO-BRASILEIRO DE ALTA 
CULTURA CIENTfFICA E LITERARIA 

Sessão de 21 de novembro de 1922 

O Sr. Presidente- Segunda discussão do Projeto n~ 214-A, de 
1922, concedendo à Universidade do Rio de Janeiro a subvenção espe
cial e anual de 50 :000$ para a fundação e manutenção de um Insti
tuto Franco-Brasileiro da Alta Cultura Científica e Literária; com pare
ceres favoráveis das Comissões de Instrução e de Finanças. 

Em discussão o art. 1 ~ 

O SR. GILBERTO AMADO- Sr. Presidente, peço a V. Exa. 
que me mande fornecer o projeto cuja discussão V. Exa. acaba de 
anunciar, e o respectivo parecer. (O orador é atendido.) 

Sr. Presidente, não vou ocupar hora inteira na discussão deste 
projeto. Desejo, apenas, fazer I igeiras considerações sobre a sua essên
cia- diria melhor, sobre a sua forma. 

Está ele redigido nos seguintes termos: 

"Art. 1~ Será concedida à Universidade do Rio de Janei
ro uma subvenção especial de 50 : 000$ anuais para o fim de 
ser fundado e mantido um Instituto Franco-Brasileiro de 
Alta Cultura Científica e Literária organizado com o apoio 
da Universidade de Paris, segundo as negociações que se en
tabolarem entre os Governos brasileiro e francês, à semelhan
ça do que já foi feito em Roma, Londres, Madri, Constanti
nopla, Praga e Buenos Aires, assegurando-se uma contribui
ção pecuniária francesa nunca inferior à brasileira. 

Art. 2~ Esse instituto será administrado pelo Reitor da 
Universidade do Rio de Janeiro, que, anualmente, estabele· 
cerá o programa dos cursos e lições que ali serão ministrados. 

Art. 3~ Os cursos do Instituto Franco-Brasileiro funcio
narão de julho a novembro, serão feitos por professores da 
Universidade de Paris, de reconhecida competência, e terão 
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um caráter de pura especialização, não devendo se asseme
lhar aos cursos gerais de nossa Universidade." 

Estou de acordo com o projeto, cuja utilidade reconheço. Acre
dito que uma das necessidades do Brasil, do ponto de vista da formação 
da sua cultura, é a constituição de um corpo de teorias capazes de orien
tarem os práticos. 

O Sr. E/iseu Guilherme- Teóricos temos muitos, até demais. 

O SR. GILBERTO AMADO - Reina em nosso País - e assim 
respondo ao aparte do venerando e prezado colega Sr. Eliseu Guilher
me - o hábito de se considerar teoria o que eu penso que em suma não 
é mais do que prática. 

Vou dar um exemplo. Classifica-se um bacharel, um doutor em 
Medicina, um engenheiro da Politécnica como teóricos, porque cursou 
cada um deles uma escola de instrução superior. Suponho que foi ins
pirado nesse critério que o ilustre colega manifestou o seu aparte. O 
bacharel, o médico, o engenheiro são profissionais. Se são teóricos, o 
são independentemente das suas respectivas profissões. Por estas, em 
virtude destas, eles são práticos. 

Falta-nos, de uma maneira geral, a alta cultura, a alta sabedoria, 
a verdadeira teoria que não se obtém senão pelo cultivo da ciência pura. 
Evidentemente, sem alta teoria nunca poderemos conseguir verdadeira 
prática. 

O Sr. Bento de Miranda- Muito bem. 

O SR. GILBERTO AMADO- E isso é de tal maneira certo, de 
uma tal clareza, que não pode admitir contestação. Fala-se aqui, no Bra
sil, com demasiada facilidade, em sábios, emprestando-se a esta pala
vra uma significação especial, propriamente nossa, em razão da qual 
sábio ou teórico é o bacharel, o doutor, o homem de letras, o indivíduo 
que não vive em um drculo de atividades materiais propriamente ditas. 

E sob esse aspecto, pelo menos, que me parece são considerados 
os homens que se dedicam ao exerdcio das profissões liberais, pelo 
nosso ilustre colega, Sr. Fidelis Reis, no discurso que produziu quando 
apresentou o seu projeto sobre o ensino profissional obrigatório. 

Nivelam-se, assim, ao simples executor, ao intérprete, ao apli
cador das verdades descobertas ou induzidas, ao que descobre e pros
segue o curso misterioso dos fenômenos e por eles sobe às verdades 
positivas ... 
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O Sr. Bento de Miranda- Às grandes leis. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... os que nas tarefas quotidia
nas nada mais fazem que as aproveitar, nas diversas aplicações concre
tas dos ofícios, servindo-se delas nas suas deduções e realizações frag
mentárias, parceladas. 

Condenar a teoria, no real sentido que ela tem, é condenar 
Newton, Einstein; é condenar a Matemática, a Geometria, sem as quais 
não pode haver prática. 

O Sr. Eliseu Guilherme- Não se pode ir a extremos. Est modus 
in rebus. 

O SR. GILBERTO AMADO- V. Exa., por exemplo, está aqui 
neste recinto. Pensa que tudo isto - esta construção, este edifício -é 
prática? Não, tudo isto é teoria, de que a prática é mera, passiva, in
consciente, às vezes, mas sempre necessária aplicação. 

O automóvel que conduz V. Exa., que bela utilidade prática! 
Fruto do trabalho teórico. Gerações e gerações prosseguiram as reve
lações científicas de que resultou o conjunto de princípios teóricos 
que permitiram as tentativas e experiências práticas que ele representa. 

Se V. Exa. precisa consertar o seu automóvel, vai procurar um 
mecânico, e ele desempenhará a sua obra, reduzido aos re~ursos da prá
tica material. Mas, em substância, ele nada mais faz do que aproveitar 
o esforço dos sábios, dos que inventam, dos que descobrem, dos que 
pesquisam, dos que, guiados pelos ensinamentos da teoria, ascendem 
até às alturas onde a ciência, na sua pureza esplêndida, se revela. 

O nobre colega, Sr. Fidelis Reis, advoga no projeto sobre ensi
no profissional obrigatório, que todos nós, todos os que se dirigem às 
nossas Faculdades para adquirirem diplomas de médicos, bacharéis ou 
engenheiros, se apresentem munidos de um título que documente sua 
competência profissional em qualquer ofício técnico. E S. Exa. diz que 
este é o único meio de dar à nossa educação excessivamente teórica 
uma finalidade útil, uma direção compatível com os elevados intuitos 
da política construtiva. 

A meu ver, S. Exa. está confundindo as coisas. Nada adiante ao 
médico, ao engenheiro, ao bacharel tocar violino, fazer sapatos, ou la
vrar, em uma oficina de marceneiro, toras de madeira. Como proces
so psicológico de educação para reajustamentos de disposições cerebrais 
anormais, ainda se conceberia o conselho. !:: o que se pratica, aliás, em 
muitos países. Trata-se de um sistema de educação para fins higiênicos, 

97 



terapêuticos ou soc1a1s. Mas é cair em uma redundância, em uma tau
tologia, distinguir estudo prático elementar de estudo prático superior. 

Se eu vou a uma Faculdade de Direito, vou aprender uma pro
fissão, como o aprendiz que vai a uma sapataria. Se eu quero, porém, 
atingir as grandes generalizações do pensamento, criar, descobrir, fazer 
obra de verdadeiro sábio, só o poderei deixando-me conduzir pelo bra
ço da teoria, pelo auxílio dos métodos científicos que abrem o conhe
cimento do mundo e das coisas aos grandes teóricos que as explicam e 
as revelam aos práticos, os quais se servem desse conhecimento para 
utilizar as realidades subdivididas, as parcelas, os pedaços, os fragmen
tos, e formar com elas o conjunto de formas e de aspectos proveitosos 
em que se move, confortadamente, na sua velhice simpática, o ilustre 
Deputado por Santa Catarina. 

Não era, porém, isto o que eu queria dizer, Sr. Presidente, a 
propósito deste projeto. 

Na verdade, como espectador da vida intelectual do Brasil, la
mento que alguns dos seus representantes ainda discutam prática e 
teoria, como discutem, em geral, idéia e forma em Literatura. Uma não 
existe sem a outra. Quem tem idéia tem forma; quem tem prática tem 
teoria. 

E por que não temos teoria? Porque não temos sábios, no bom 
sentido da palavra. 

~ verdade que, mercê da nossa facilidade de ânimo, do nosso 
entusiasmo crepitante, da nossa generosidade ardente, criam-se no Bra
sil tantos sábios e gênios, que é no meio deles que percorremos as ave
nidas e ruas da Capital. Quantas vezes tive de reconhecer, quando es
crevia nos jornais a propósito de livros e de escritores, os excessos e 
dei írios a que conduzem, no meio equatorial, as efusões e as exuberân
cias do nosso entusiasmo' Tentando a crítica literária, quantas vezes, 
diante de escritores jovens de merecimento irrecusável, tive de emu
decer para não brigar om eles, reconhecendo-lhes apenas um mereci
mento irrecusável, uma aptidão notável, quando eles desejavam que eu 
lhes reconhecesse imediatamente uma genialidade superior à de Goethe 
e à de Shakespeare ... (Risos.) 

Li, outro dia, que o eminente médico, diretor da Faculdade 
de Medicina, Dr. Aloysio de Castro, a quem, aliás, admiro e cuja vida 
se deve acompanhar com a simpatia que inspiram a inteligência e o 
estudo, declarar, ao chegar da Europa, aos jornais, em entrevista- pelo 
menos os jornais o disseram - que S. Sa. tinha ido representar o Brasil 
na Liga das Nações e tratar com Einstein e outros sábios do mesmo 
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porte da resolução dos altos problemas cientificas que interessam à 
humanidade. (Risos.) 

Veja-se a que excessos conduz a força da nossa imaginação 
equatorial! O Sr. Aloysio é um moço de talento, letrado, brilhante, à 
altura da erudição livresca do Brasil, capaz de produzir seu bom peda
ço de literatura acadêmica. Mas, dai, para falar ao mundo da eminên
cia em que o coloca o nosso delirante noticiário ... 

Ninguém recusa aos grandes espiritos do Brasil capacidade para 
muita coisa. Mas, obrigados pelas exigências do meio, a dividiram em 
várias tarefas: obrigados a saberem uma infinidade de coisas, quase 
nunca logram saberem ao certo uma só. 

Mas preciso reportar-me ao projeto, e dizer afinal o que queria 
de começo. 

Não desejo apresentar emendas para não atrapalhar a trajetória 
do projeto, cujo objetivo merece todos os meus aplausos. Pediria so
mente aos seus ilustres autores que suprimissem, na redação final, as 
palavras de reconhecida competência e seguintes que formam o com
plemento do art. 39 

O Sr. Nelson de Senna - Apoiado. 

O SR. GILBERTO AMADO- Com efeito, Sr. Presidente, di
zendo o Projeto, no art. 39: "Os cursos do Instituto Franco-Brasilei
ro serão feitos por professores da Universidade de Paris, de reconheci
da competência ... ", parece que admitimos nele a hipótese de que há 
na Universidade de Paris professores que não são de competência re
conhecida. Parece que admitimos, perante o pensamento oficial do 
Brasil, neste projeto corporificado, que seja coisa discutivel a compe
tência dos professores da Universidade de Paris. Seria a nós que cabe
ria fazer, entre estes professores, a escolha dos reconhecidamente com
petentes? 

Penso que nos fica bem retirar as palavras "de reconhecida 
competência". Elas destoam na lei e gritarão desagradavelmente aos 
ouvidos dos membros do famoso instituto a que se dirigem. 

Com a supressão destas palavras, eu proporia também a das que 
se seguem: " ... e terão um caráter de pura especialização"_ Metaflsi
ca pura, ciência pura são expressões correntes na linguagem da alta 
cultura. Pura especialização não me parece exprimir coisa bem compre
ens(vel, ou conhecida. Creio que o adjetivo, perante a técnica cientifi
ca, não quadra com o substantivo, como não quadraria conjugado com 
generalização. Pura especialização e pura generalização são anfibolo
gias pouco recomendáveis. 
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O Sr. Joaquim Moreira - Mas o projeto é político. ~ da (,a

mara. E V. Exa. conhece a pureza na política ... (Riso.) 

O SR. GILBERTO AMADO- Sim, é verdade! Mas se me afi
gura que há um certo conflito entre essa pura especialização requerida 
pelo Projeto, no art. 3<?, e o que dispõe ele no art. 1 <?.Se queremos um 
instituto de alta cultura, como é que desejamos, ao mesmo tempo, 
dar-lhe o caráter de pura especialização? 1: difícil conciliar as coisas. 
Amanhã chegaria de Paris um professor querendo ensinar como se fa
bricam, por exemplo, explosivos. ~ pura especialização ... 

Ou se trata de alta cultura, ou de pura especialização. 
Também proporia a supressão das últimas palavras do mesmo 

artigo: "... não devendo se assemelhar aos cursos gerais de nossa 
Universidade". 

Esta exigência me parece por igual ociosa. Os cursos de nossas 
Faculdades nada têm de geral. São tudo o que há de mais particular, 
de mais especial, pois, se são Faculdades de Direito, de Medicina, de 
Engenharia, como é que podem ser escolas de estudos gerais? São cen
tros de cultura aplicada. 

O Sr. José Augusto- São escolas profissionais. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- São escolas profissionais, como 
bem diz o nobre colega, com caráter prático. Dizer que o bacharel, o 
nosso bacharel, é teórico, como se diz aqui, é, permitam-me a expres
são, menoscabar a palavra teoria, a cuja altura não pode chegar, nessas 
escolas, o pobre bacharel, obrigado a se prover de noções, de conheci
mentos r:ipidos necessários à sua profissão. 

Cursos gerais de nossas Universidades! Pois então, o civilista, 
o constitucionalista, da Faculdade de Direito; o higienista, o patologis
ta da Faculdade de Medicina seguem, numa ou noutra, cursos gerais? 

Ainda pleitearia a retirada das palavras do art. 2<? que dão auto
rização ao Reitor da Universidade para estabelecer o programa dos 
cursos e lições que ali serão ministrados. Preferível se me afigura que 
esse programa fosse estabelecido pela própria Congregação. Imagine 
V. Exa., Sr. Presidente, que o reitor seja um sectário, um católico, ou 
um livre pensador. 

O Sr. Eliseu César- Um positivista. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Um positivista ... que estabeleça 
no programa a obediência a certos pontos de vista inerentes ao seu 
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credo, à sua seita, aos princípios morais, às regras e preceitos da doutri
na que professa! Parece melhor que o programa seja organizado pela 
Congregação em geral, pois, é de imaginar que da divergência dos espl
·itos ou do concurso de opiniões dos diversos professores resulte a com
posição de um pensamento global que abranja as diversas modalidades 
do ensino superior que pedimos à França, hoje, por intermédio deste 
instituto, de que tanto benefício esperamos, como pediremos amanhã 
à Alemanha, à Inglaterra, aos Estados Unidos, à Itália, quando estes 
países reconhecerem a utilidade de iniciativas semelhantes à da França. 

Eram estas considerações que eu desejava fazer, de passagem, a 
propósito deste projeto, cujos intuitos louvo e cuja realização antevejo 
com sincera simpatia. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente 
cumprimentado.) 
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O ORÇAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS 

Sessão de 22 de novembro de 1922 

O Sr. Presidente - Encerrada, sucessivamente, a discussão dos 
requerimentos n<?s 45 e 46, de 1922, e adiada a votação. 

Comunico aos Srs. Deputados que, hoje, às 14 horas, honrará 
a Câmara dos Deputados, com a sua visita, o Sr. Presidente da Re
pública. 

Logo que seja anunciada a presença de S. Exa., suspenderei a 
sessão, a fim de que os Srs. Deputados possam recebê-lo. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- (Movimento geral de atenção.)
Sr. Presidente, começo agradecendo ao meu ilustre colega por Alagoas 
a gentileza de me haver cedido a palavra nesta hora do expediente. 

O Sr. Francisco Va!!adares - Para termos o prazer de ouvir 
V. Exa. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Muito obrigado a V. Exa. 
Sr. Presidente, tenciono produzir hoje as considerações que de

sejava fazer no momento da discussão dos orçamentos da Marinha e da 
Guerra, os quais, para atender à solicitação amigável da direção da Casa, 
a fim de não retardar a marcha dos orçamentos, já atrasada, deixei sem 
exame na ocasião oportuna. 

Pretendo dar minha opinião sobre esses dois orçamentos, que 
foram os primeiros que apareceram à discussão, como também sobre 
todos os demais, pois entendo que é chegado o momento de todos os 
brasileiros que estudam definirem atitudes e estabelecerem como que 
uma espécie de programa que seja o guia de ação em seu desdobramento. 

~ verdade que dar opinião constitui um perigo para os políticos; 
equivale a um navio deixar em águas paradas calrem âncoras: quando 
quiser marchar estará preso por essas mesmas âncoras. Mas, eu, Sr. Pre
sidente, desambicioso, desejo ficar preso às minhas opiniões. E, como 
as que vou exprimir são sagradas, substanciais, porque fazem parte da 
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intimidade do meu pensamento naquilo que tenho de mais meu, faço 
questão de as manifestar, pedindo a benevolência da Câmara, pois, 
como se está vendo, não me sinto bem na tribuna, para a qual não te
nho predisposição. (Não apoiados.) 

O pensamento central das ligeiras considerações que vou produ
zir, Sr. Presidente, é meio grave de aspecto, mas, não se arreceiem os 
meus colegas, procurarei tirar-lhe a gravidade, amenizando-o o mais 
posslvel, tirando-lhe a responsabilidade que teria na boca de outro com 
a minha irresponsabilidade pessoal de pol ltico pequeno. (Não apoiados.) 

Quero falar sobre a polltica militar do Brasil, nas suas relações 
com o exterior. 

Veja V. Exa., Sr. Presidente, que assunto! Que grave é! Que 
melindres ele teria, se fosse versado por um orador ou por um político 
de grande relevo na vida da República ... 

O Sr. Raul Sá - V. Exa. tem grande responsabilidade como 
pensador que é. 

O SR. GILBERTO AMADO- Eis aí como para mim é grave o 
assunto, sendo eu apenas aprendiz na política, e iniciado, que mal chega 
ao templo onde os intérpretes e os sábios do nosso pensamento pol íti
co aplicado oficiam na religião da pátria. 

O Sr. Francisco Val/adares- V. Exa. fala como mestre. 

O SR. GILBERTO AMADO- Começo, Sr. Presidente, fazendo 
um pequeno histórico. No governo do Sr. Delfim Moreira, logo depois 
de contratada a missão francesa, eleito e não empossado o grande brasi
leiro que acaba de deixar, por entre aplausos de grande maioria da Na
ção, a Presidência - queria dizer cercado da justiça das consciências 
sinceras da Nação, mas não insisto - não empossado o grande brasilei
ro que acaba de partir, escrevia eu, em um dos jornais desta Capital, 
as seguintes notas para as quais tomo a liberdade de chamar a atenção 
da Câmara, com um pouco de satisfação, por verificar com elas aquilo 
que nunca supus vir a ser: um profeta na minha terra. 

O Sr. Francisco Val/adares- O que é muito difícil. 

O SR. GILBERTO AMADO- Eis o que escrevi: 
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"CAMPANHA QUE VAI NASCER 

Sou capaz de apostar como vai nascer no Brasil uma grande 
campanha em favor do desenvolvimento das nossas classes 
armadas, da maior eficiência do nosso aparelhamento bélico, 
em favor da aquisição de modernos maquinismos de guerra, 
de canhões, carabinas, tanques, o diabo a quatro." 

Falava eu com a leveza de publicista, e não investido das res
ponsabilidades de legislador que agora pesam sobre mim. 
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"Daqui a pouco, depois de muitos artigos de imprensa, 
conferências públicas, entrevistas, alusões aos perigos que 
nos cercam, demonstrações de que a Liga das Nações não 
vale nada, e de que o regime de paz armada continua a vigo
rar, talvez mais intenso do que nunca, depois, enfim, de uma 
prolongada e insistente persuasão, por vários meios e formas 
exercidas, o nosso povo estará convencido de que é assim 
mesmo, de que devemos aumentar o poder, a capacidade, o 
equipamento de nosso Exército. 

Docemente constrangido, o Governo, sujeitando-se aos re
clamos da opinião pública, tão amplamente manifestados pela 
voz dos competentes, pelo zelo patriótico dos jornais, pela 
insuspeita reclamação dos profissionais, por toda a gente 
enfim, que neste País vela pela segurança da pátria e compre
ende até onde podem chegar os interesses da defesa nacio
nal, o Governo comprará, em breve, material bélico em 
qualquer dos países aliados ... Mas, se comprar à França, 
não ficará magoada conosco a Itália, que tem proposta tam
bém, apresentada ao Ministério da Guerra? 

Então o Governo, depois de ter satisfeito a França, satis
fará a Itália. Comprar-lhe-á também grande parte do material 
militar que sobrou das suas gloriosas vitórias, ou dos estoques 
acumulados pela atividade vertiginosa das suas usinas. Mas ... 
os Estados Unidos? 

Faremos esse fiasco, daremos essa prova de pouco caso aos 
nossos grandes irmãos do Norte, que sempre se mostram tão 
gentis conosco, que agora mesmo, diante do Sr. Epitácio, 
pela boca do Sr. Mac-Adoo, nos chamaram o seu mais afei
çoado amigo entre os outros amigos do mundo? Nunca. 
Cumpre também comprar-lhes um pouco do excessivo apare-



lhamento que as suas colossais fábricas prepararam nas aper
turas da guerra e continuam a preparar ainda, por não saber o 
que fazer de tanto ferro e como ocupar tanto operário acos
tumado ao alto salário de guerra, e todo ferido de uma pon
tinha de maximalismo ... 

E a Bélgica, que tanto precisa, para a reconstrução das 
suas usinas e o restabelecimento da normalidade do seu co
mércio, das encomendas dos paises amigos que tantas mos
tras lhe deram de simpatia durante o seu martírio, podere
mos nós deixá-la injustamente ao abandono, sem um pedido
zinho? Jamais. O seu material é tão bom! Os alemães deixa
ram tantas fábricas intactas. Há tanto estoque disponivel! 

Compraremos, pois, também um pouco da Bélgica. Não 
será nunca o Brasil que dará um desgosto ao Rei Alberto. 

Não somente a União, porém, terá que atender aos votos 
dos compatriotas que apregoam a necessidade de se armar o 
Pais, de lhe dar asas ... " 

Houve, durante muito tempo, uma campanha formidável em 
que se pregava "Dêem asas ao Brasil". 

" ... de prover de uma vez o nosso Exército de tudo o que 
há de novo, de tudo o que a indústria de guerra inventou ou 
aperfeiçoou nestes quatro anos. Pode-se lá deixar um pais 
como o nosso, de vinte e cinco milhões, com uma costa de 
mar infinita quase, na sua extensão, assim desarmado, desa
parelhado? O mundo é cheio de surpresas. Perigos não 
faltam ... 

Não somente a União, dizia eu, terá que se mostrar sol í
cita na aquisição de material bélico. Também os Estados, os 
grandes Estados, cujas milicias policiais, sujeitas à disciplina 
e ao ensinamento das missões estrangeiras têm uma perfeita 
capacidade militar. 

De que serve essa capacidade militar, se ela não se pode 
tornar eficiente no momento oportuno, uma vez que todo o 
seu material é antigo, que a sua artilharia está estragada, que 
as suas carabinas são de um tipo antiquado, que toda a sua 
aparelhagem é pesada e grosseira? 

Assim, diante da evidência, os Estados terão que comprar 
também mate, ia I bélico, munições, metralhadoras de vários 
tipos, tudo que é necessário em uma guerra. 
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Em pouco, será completo, admirável o equipamento do 
Exército e das brigadas policiais de vários Estados. As linhas 
de tiro ressurgirão, passeatas e paradas pelas ruas, manobras, 
hinos militares, toda uma excitação patriótica digna de um 
grande pais como o Brasil. O sorteio militar se tornará uma 
realidade. 

Depois, passados anos, se verificará talvez que grande par
te do material comprado se encontra ainda encaixotado, per
dido, enferrujado, inteiramente imprestável, nas dependên
cias dos vastos depósitos e arsenais." 

Tinham achado, nessa manhã, justamente quando escrevi esse 
artigo, uma porção de material nestas condições. 
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"~ preciso comprar novo equipamento, novo armamen
to. Aparecerão propostas e nós compraremos de novo, porque 
um pais, como o nosso, não pode ficar desarmado." 

Neste tempo, não alimentava a esperança de voltar à Câmara. 

"Assim se irá fazendo sempre. O Tesouro Nacional, em 
uma das suas crises, não poderá atender a tantas despesas a 
que um Deputado corajoso chamará inúteis. 

Mas pode o Brasil ficar desaparelhado? E se vier uma 
guerra? Emissões, empréstimos, vendas a longo prazo, nada 
disso faltará, que as nações amigas preferem tudo a deixar 
um pais, nas condições do Brasil, sem um aparelhamento 
bélico correspondente à sua extensão geográfica e ao volu
me da sua população. 

Não continuemos, porém a pensar deste modo, imitan
do os que nos desprezaram debaixo dos seus sorrisos e das 
suas demonstrações de amizade. A campanha surgirá. Terá 
mil formas. 

À cobiça dos interessados se misturará a toleima dos en
tusiastas irrefletidos, para formar o ambiente favorável ao 
êxito dos bons negócios, que, envoltos no brilho e na grande
za das palavras ardentes que dizem com o sentimento patrió
tico, se pretendem fazer à custa da economia do povo que 
trabalha e dos produtores que suam debaixo de tantas difi
culdades, impostos excessivos e transportes escassos. Haverá 
quem não veja a razão, o nervo, a substância da propaganda 



que se vai desenvolver. De cegos que não querem ver, está 
cheio o Brasil. 

Do próprio seio do Exército, porém, da Imprensa, das 
classes liberais, de todos os meios onde haja vozes conscien
tes, hão de levantar-se protestos racionais e movimentos de 
honestidade. Há de aparecer, por toda a parte, quem revele 
a camuflagem de tudo isto e diga que é um absurdo sem li
mites gastar dinheiro, em um país que precisa de tanta coisa 
reprodutiva, com material bélico, no momento em que todas 
as nações iniciam o seu desarmamento, na hora em que só 
quem não quer não vê que a guerra vai desaparecer do mun
do, que todas as consciências que reconhecem já a sua estu
pidez, e sem razão, que, apesar dos prognósticos pessimistas, 
a Liga das Nações vai tornar-se, dentro em breve, uma força; 
quando, enfim, nenhum perigo internacional corremos, obri
gando a que nos aprestemos com tanta fúria para uma guer
ra que nem de longe, do mais fundo dos horizontes remotos, 
nos ameaça. Não duvidemos de que uma reação do bom sen
so e do verdadeiro patriotismo se há de produzir. Se duvi
darmos disto, teremos feito do Brasil um juízo idêntico ao 
que fazem os que se riem dele, o exploram e não compreen
dem que a sua primeira infância já passou.- Gilberto 
Amado." 

Assim escrevia eu há mais de quatro anos, ainda no Governo do 
Sr. Delfim Moreira. Fui como que um profeta: a certos respeitos, ou à 
maioria dos respeitos, tudo quanto disse se confirmou. 

Criou-se justamente no Brasil um estado de espírito que eu que
ria combater de antemão: criou-se, desenvolveu-se uma mentalidade 
cujos aspectos aí se patenteiam em tantas demonstrações legítimas de 
orgulho patriótico, pela capacidade revelada dos nossos patrícios das 
classes armadas, no aprestarem-se para os serviços de guerra. 

Despesas excessivas, enormes, se fizeram e o orgulho nacional 
está diante de realidades brilhantes, as quais encontro compendiadas, 
por exemplo, no discurso aqui proferido pelo meu ilustre e prezadís
simo colega do Rio Grande do Sul, Sr. Nabuco de Gouvêa, que, na 
apologia que fez da administração do Sr. Calógeras, na pasta da Guer
ra - administração a que a Câmara rende, naturalmente, toda a sua 
homenagem- diz: 

"Por tudo isso que acabo de expor e medindo a extensão 
das profundas modificações que necessitamos adotar no 
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nosso preparo militar, conclui apresentando um projeto de 
lei autorizando o Governo a contratar em França uma Missão 
Militar para cooperar com o Estado Maior na remodelação 
de todos os serviços do nosso Exército. O Governo de então 
não concordou com nosso modo de pensar. A Missão Militar 
foi, entretanto, mais tarde contratada no Governo do Pre
sidente Delfim Moreira, quando Ministro da Guerra o Gen. 
Cardoso de Aguiar; só tomou pé e só entrou em verdadeiro 
contato com o nosso Exército no inicio da administração 
Calógeras. Foi desde este momento, é preciso confessar, que 
uma nova onda de ardor e de estimulo envolveu todo o am
biente militar brasileiro. E este despertar de energias produ
tivas seguiu sem desfalecimento, apoiado pelo braço forte 
do Ministro da Guerra, dia a dia alargando cada vez mais a 
sua zona de ação e difundindo cada vez mais novas refor
mas, até a aparelhagem que apresenta o Exército, hoje, que 
podemos encarar com o maior orgulho de brasileiros. Sem 
dúvida a magnitude da obra explica não haver sido possível 
ao digno Ministro levá-la ao seu término definitivo, mas de
vemos reconhecer que pouco, muito pouco falta para ser 
completada. Fere a atenção de quem lê o Relatório da Guer
ra de outubro deste ano a segura harmonia com que foram 
abordados, de conjunto, todos os problemas referentes à or
ganização do Exército, ao serviço militar, aos armamentos e 
munições, ao material de engenharia e de ligação, ao material 
de aviação, às indústrias militares, à instrução militar de es
colas e de tropa e, finalmente, à questão importantíssima do 
aquartelamento e hospitalização dos nossos soldados. Resta 
alguma coisa a fazer, mas o que falta está seguramente esbo
çado, quando não iniciado com precisão, e se a ação prosse
guir ininterrupta, como tudo faz esperar, "com mais dois 
anos estará completa para a ordem de batalha" a moderna 
organização do nosso Exército. Vamos, em poucas palavras, 
enumerar algumas das principais reformas que abordaram re
solutamente os três grandes problemas militares - o do pes
soal, o do material e o da instrução." 

"Que uma onda nova de ardor, de estímulo, envolveu todo o 
ambiente militar brasileiro ... está completa para a ordem de batalha a 
moderna organização do nosso Exército." 

Faz S. Exa. aqui várias considerações, reproduzindo os serviços 
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prestados e demonstrando quanto nos temos preparado em matéria de 
guerra e quanto nos achamos aptos a enfrentar qualquer inimigo que 
diante de nós apareça. 

Correspondentemente a esse estado de coisas, vemos estabele
cer-se na opinião pública, com renovação do armamento, conserto de 
navios, construção de arsenais e portos militares, aos quais se aplicaram 
verbas e verbas, créditos extraordinários; quartéis de Norte a Sul, com 
tudo isso vemos desenvolver-se no País uma vibração, uma ressurreição 
do espírito militar, de que dá bem idéia o discurso do Sr. Deputado 
Nabuco de Gouvêa. De tal modo que, em um orçamento como o nosso, 
de oitocentos e tantos mil contos, gastamos duzentos e tantos mil 
somente com o serviço de guerra e com os preparativos de guerra. 

~ a propósito disto que desejo produzir aqui algumas reflexões, 
em nome, não da consciência aparente, mas da consciência real do País. 

Pergunto à Câmara: aonde isto vai dar? Aonde queremos chegar? 
Dentro de dois anos, se isto continuar, como espera o meu emi

nente colega, Sr. Deputado Nabuco de Gouvêa, teremos o Exército 
pronto a entrar em campo de batalha. 

Se não aparecer a oportunidade da guerra, toda essa despesa 
feita, todo esse trabalho acumulado terão sido em pura perda. E conti
nuaremos até onde, santo Deus - ou teremos de parar, revelando nesta 
política uma impressão de objetivos que não nos faz honra. 

Os Estados não podem ser irrefletidos, as nações não podem ser 
inconscientes. 

O indivíduo, o homem pode cometer um erro e amanhã repa
rá-lo. Os Estados, no erro que cometem, prejudicam as gerações futuras, 
as gerações que constituem todo este elo, todo este conglomerado co
letivo que forma a Nação, base em que ele repousa. 

Desde que cheguem as nossas forças a um estado de completo 
aparelhamento, desde que a nossa Marinha se aperfeiçoe e se desenvol
va, que faremos de todos esse desenvolvimento, de todo esse aparelha
mento? 

Certo, não nos dirigimos para a guerra, não nos preparemos 
para a guerra ... 

O Sr. Otávio Rocha - Não apoiado. Aí V. Exa. não tem razão. 
As despesas feitas o foram com aquartelamento, muito pouco com ar
mamentos. Temos quatro divisões. ~ a isso que V. Exa. chama "ordem 
de batalha"? Seriam cinco divisões. Temos quatro organizadas, e mal 
organizadas, como V. Exa. sabe. Não alimentamos pretensão alguma 
guerreira. 
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O SR. GILBERTO AMADO -Se não temos tendência guer
reira - e é com grande prazer que registro a declaração do nobre co
lega - para que nos armamos, para que estabelecemos, entre o Brasil 
e as demais nações da América do Sul, um estado de inquietação intei
ramente caricatura! do que se passa na Europa ... 

O Sr. Otávio Rocha - Esse estado de inquietação não existe. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... um reflexo, uma cópia do 
que se estabelece entre aquelas nações cindidas por antagonismos se
culares e milenares? Se não temos intuitos de guerra, por que então 
nos preparamos desta maneira? 

O Sr. Otávio Rocha - Contesto; não nos estamos preparando. 

O SR. GILBERTO AMADO - Não nos estamos preparando, 
mas estamos dando às preocupações de guerra, às preocupações de ar
mamento grande parte da nossa atividade. 

Em um país em que existe o imposto de exportação; em um 
país que vive das rendas aduaneiras, em que, sob o rótulo vago de pro
tecionismos, se impede o desenvolvimento dessas rendas; em um país 
que precisa de produção para prosperar e que mata essa produção, es
tabelecendo o imposto da exportação; em um país cuja prosperidade 
econômica é o que há de ma~s precário no mundo; em um país cuja 
grandeza está apenas na nossa imaginação e nas realidades potenciais 
de suas forças não aproveitadas, nesse país aplicamos no orçamento 
55 mil contos, apenas, para a agricultura, e 200 e tantos mil contos 
para as despesas de guerra. 

Estou falando assim - devo confessar ao nobre colega - não 
por fazer discurso simplesmente; estou dizendo coisas que são profun
das, substanciais em mim. 

Não me concilio com a idéia de continuarmos nesta política, 
porque acredito que a guerra está banida de todo da face do mundo. 

O Sr. Nabuco Gouvea - Neste ponto, não estamos de acordo. 
Desejaria muito ter a opinião de V. Exa., mas, infelizmente, todos os 
fatos mundiais provam o contrário. 

O SR. GILBERTO AMADO - O meu sentir é o seguinte: so
mos um país americano, que deve pensar americanamente. 

O Sr. Bento de Miranda e outros Deputados - Muito bem. 
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O SR. GILBERTO AMADO - Penso que a América não tem 
motivos profundos que a levem a guerra, salvo se os povos da América 
forem tão ingênuos quanto os povos europeus. 

O Sr. Francisco Val!adares - Não há motivo algum de guerra 
na América. 

O SR. GILBERTO AMADO - As guerras são causadas unica
mente, como se sabe, pela influência das classes preponderantes dos in
teressados na guerra. 

O Sr. Bento de Miranda - Só por uma ... 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Os Estados Unidos sempre pensa
ram assim. Entretanto, foram arrastados à grande guerra e gastaram 
quanto V. Exa. sabe. 

O Sr. Bento de Miranda - Mas já reduziram o seu exército. 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Reduziram, para depois aumentar. 
Aliás, as reduções que fizeram foram enormes, em relação às nossas 
despesas atuais. 

O SR. GILBERTO AMADO- Mas o Brasil tem defronte de si 
o Extremo Oriente? O Brasil está à margem do Pacifico? 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Não se pode precisar nada disso. 
As condições que podem surgir são de tal ordem, que não nos habili
tam a determiná-las. 

O SR. GILBERTO AMADO- Meus caros Colegas, faço as se
guintes considerações: não posso acreditar em guerra no Brasil nem 
posso imaginar que achem possivel tal coisa. Não poderia admitir que 
V. Exas. não fossem os homens inteligentes que são. As guerras são 
feitas com pecúnias, dizia um francês chamado Rabellais. Pois um pais 
que é obrigado a emitir dinheiro para comer. .. 

O Sr. Otávio Rocha - Em quatro anos estará reconstituido. 
Basta que haja ordem nas finanças. 

O SR. GILBERTO AMADO- ... um pais, onde os alarmistas 
agitam o fantasma da bancarrota, palavra que está sempre a sair da 
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uoca dos parlamentares de grandes responsabilidades, pois este pa1s 
pode pensar em guerra? 

Pois um país, cujo carvão, cujo combustível não é utilizado ... 

O Sr. Americano do Brazil- Mas será utilizado. 

O SR. GILBERTO AMADO- Será, quando? Este "será" é que 
é preciso acabar! 

Devemos pensar nas questões nacionais todo o dia e a toda a ho
ra. Estou cansado, desde menino, de ouvir dizer, por exemplo, que o 
imposto de exportação grava o produto brasileiro, que a produção é a 
base da riqueza brasileira, que necessitamos aumentar as nossas utilida
des exportáveis. Vem a velhice e o imposto de exportação continua, ha
vendo apenas vagas tentativas de extingui-lo. A este estado de coisas, 
Sr. Presidente, repito, precisamos pôr termo. Por isso, estou resolvido 
a não ser um Deputado silencioso. Quero trabalhar com eficiência 
prática. 

O Sr. Americano do Brazil - E V. Exa. poderá fazê-lo com 
grande proficuidade, porque tem talento para isto. (Apoiados.) 

O Sr. Armando Bur!amaqui - O orador poderá me dizer que 
efeitos produzirão os seus conceitos nos outros países armados supe
riormente ao Brasil? 

O Sr. Bento de Miranda- Um efeito benéfico. 

O Sr. Armando Burlamaqui- A História não diz isto, nem os 
fatos. 

O SR. GILBERTO AMADO - (Dirigindo-se ao Sr. Armando 
Burlamaqui.) - Responderei a S. Exa. com a atenção e simpatia que 
me merece. 

Antes de mais nada, comecei dizendo que não era um Depu
tado de grandes responsabilidades (não apoiados) e que pouca repercus
são deviam ter minhas palavras e opiniões. Depois, não me iludo abso
lutamente sobre a ação parlamentar no Brasil. Sei que quem resolve 
tudo é o Poder Executivo. Apenas explico; não acuso nem condeno. 
Explico compreendendo. 

O Sr. Raul Sá- A opinião de V. Exa. tem grande valor, porque 
é de um ilustre pensador. (Apoiados.) 
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O SR. GILBERTO AMADO - Demais, estou convencido de 
que as nações, que nós dizemos aqui mais bem armadas do que a nossa, 
não o estão. 

O Sr. Armando Bur/amaqui- V. Exa. não me deu a honra de 
ler a minha demonstração. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Não posso admitir que as nações 
sul-americanas - é naturalmente a elas que o nobre Deputado se refe
re - se deixem ludibriar pelos interesses estranhos que aqui trabalham, 
que aqui laboram, fazendo que a nossa ingenuidade se preste a lhes dar 
proventos e riquezas, determinando que o produto da economia do po
vo brasileiro seja desviado para compra de seus ferros velhos e suas 
i nu ti I idades ensangüentadas. 

O Sr. Francisco Valladares - Ponho de lado a teoria, mas contra 
esta exploração realmente é preciso reagir. 

O SR. GILBERTO AMADO- Digo eu, insensivelmente vai-se 
insinuando no ânimo da Nação uma idéia profundamente hostil ao seu 
espírito: idéia da possibilidade de guerra. ~ o que os nobres Deputados 
estão fazendo. (Protestos.) Pois então, V. Exas. pensam, ou não, que é 
possível a guerra? Pois bem, eu penso, deduzo e compreendo que não 
é possível a guerra no Brasil. 

O Sr. Nabuco de Gouvea- Impossível não é. 

O SR. GILBERTO AMADO- E digo mais: a atmosfera pacífi
ca do continente se sobressalta, inconscientemente, a princípio, e acaba, 
por fim, a se familiarizar com os fantasmas que o Velho Mundo está 
lutando, para banir de vez de seus horizontes os fantasmas terríveis da 
guerra, filha dos sofrimentos das massas oprimidas. 

Vem a calhar, neste momento, ler o discurso com que Lloyd 
George, um dia depois de ter deixado o governo, se referiu a esses as
suntos. 

Dizia o grande mestre da atividade política do mundo: 

"Destru írnos os grandes armamentos da Europa Central 
que causaram a guerra. A conscrição na Europa Central não 
existe mais; a maior fonte de ameaças e de dificuldades de
sapareceu. O exército, enorme, provavelmente o maior do 
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mundo, que nos intimidava, que escurecia o horizonte da 
Europa que, como uma nuvem carregada de tempestades, 
pairava sobre a Europa, cessou de existir. ~ uma das estipu
lações do Tratado de Versailles que todo o mundo aplaude. 
Posto que não tenhamos ainda desembaraçado a Europa do 
fardo dos armamentos, este é o primeiro ato do grande drama 
da paz." 

Continuava o homem de Estado, apóstolo prático, realizador e 
pragmático ... 

O Sr. Armando Burlamaqui- Está-se vendo ... 

O SR. GILBERTO AMADO - Oh! Governou oito anos na 
Inglaterra ... 

O Sr. Francisco Valladares- Já é alguma coisa. 

O Sr. Nabuco Gouvea- Não havia a questão do Oriente, quando 
ele disse isso. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Ouçam os colegas. Tenho certe
za de que não estou falando sozinho, de que há no Brasil uma legião de 
homens que estão dispostos a, por todos os meios, esclarecer a opinião 
a respeito dos móveis que em todos os paises determinam a calamidade 
da guerra. 

O Sr. Armando Burlamaqui- E a enfraquecer o Brasil, em face 
das outras nações mais fortes. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Há um grupo de homens, no 
Brasil, dispostos a chegar a todos os extremos para não permitir que se 
forme em nossa Terra a concepção de um ideal de guerra entre as na
ções americanas. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Alistar-me-ei entre eles, com muito 
prazer. Mas dai a deixar o Pais desarmado, vai uma grande distância. 

O Sr. Dantas Barreto e o Sr. Bento de Miranda -Si vis pacem, 
para bel/um. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Si vis pacem, para bel/um! O 
nobre Deputado sabe que a sabedoria das nações ... 
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O Sr. Dantas Barreto - Não há sabedoria diante das paixões. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... se concentra, muitas vezes, 
em paradoxos. 

O Sr. Dantas Barreto - Não há povo que esteja seguro hoje sem 
ter preparadas suas forças armadas. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Continuo a citar Lloyd George: 

"Eu vos predigo que as democracias dos outros países não 
continuarão a suportar o peso de enormes armamentos, 
quando virem a Europa Central liberta desta opressão." 

A idéia da guerra é hoje, no centro da guerra, a Europa, uma 
coisa tal, que o grande estadista Poincaré, porque um jornal insignifi
cante começou a chamá-lo Poincaré la guerre, foi à tribuna da Câmara 
francesa e produziu um discurso sensacional. Houve suspensão de ses
são; lutas, processos, mas nenhum deputado francês teve a coragem de 
sustentar que ele, Poincaré, poderia conceber a idéia de ser defensor, 
propugnador da guerra ainda hoje na Europa. 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Estamos plenamente de acordo com 
V. Exa. Todos nós esposamos est::t opinião. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Continua Lloyd George, a pro
pósito da extinção de armamentos: 

"Será um começo. O movimento se tornará irresistível. A 
conscrição, que desapareceu aqui alguns meses depois da 
guerra, desaparecerá a seu tempo nos outros países e tudo 
será devido ao fato de que o Tratado de Versailles estipula 
que nem a Alemanha nem a Áustria, os dois pa(ses responsá
veis pela guerra, poderão levantar grandes exércitos pelo sis
tema da conscrição." 

O Sr. Armando Burlamaqui- Mas eu respondo a V. Exa. com a 
atitude inglesa na Convenção de Washington, a respeito dos submarinos. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Teve de se submeter à Limitação 
dos Armamentos. 

115 



O Sr. Armando Burlamaqui- Não se submeteu e em conseqüên
cia dessa atitude da Inglaterra os submarinos continuam como armas. 
Vou responder a V. Exa. com os fatos. 

O SR. GILBERTO AMADO- V. Exa. me perdoe. Parece-me 
que V. Exa. está tocado também da idéia que ilumina o pensamento do 
meu brilhante amigo, Sr. Azevedo Marques, ilustre ex-Ministro das Re
~ções Exteriores, que, tomado desse entusiasmo excessivo - verdadei
ro narcisismo que desfigura o Brasil diante de nós, porque devemos 
amá-lo como ele é e não como o representam - em um relatório ofe
recido ao Presidente da República disse que o Brasil entrou de vez, para 
sempre, na linha das grandes potências. 

"Potência" lembra a idéia militar e "para sempre" revela uma 
imprecisão bem evidenciada pelo exemplo da Áustria, a Áustria dos 
Habsburgos, há pouco tempo jactanciosa e potente, e hoje aniquilada 
e reduzida. 

O Sr. Bento de Miranda - O que se deve ter em vista são atos 
como o da Austrália que, assim que foi assinada a Convenção de Was
hington, diminuiu de 130.000 homens o seu exército. 

O Sr. Costa Rego- E na guerra européia, o que lucraram os que 
venceram? 

O SR. GILBERTO AMADO - V. Exa. feriu o ponto preciso: 
que lucraram os que venceram? 

Senhores, a guerra é obra das classes dominadoras, para se con
servarem, para dilatarem o seu poder ou para sobreviverem a certas cri
ses; para se transformarem e se fortalecerem. As massas, as nações são 
instrumentos dessas classes, desses grupos. Isto é coisa provada que não 
é posslvel mais contestar. 

O Sr. Dantas Barreto- Um brilhante espírito de filósofo, como 
o de V. Exa., vê a guerra assim, mas a realidade não é essa. 

O SR. GILBERTO AMADO- Respeito o glorioso passado mi
litar do meu País, na pessoa veneranda do eminente Chefe do Exército 
que tivemos e havemos de ter, para defender o Brasil, dentro das nossas 
posses. 

O Sr. Dantas Barreto - Chefe do Exército é o Presidente da 
República. 
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O SR. Gl LBERTO AMADO- A Constituição já o diz. 
Reatando o que vinha dizendo, acrescentei que, em se prestan

do a estas explorações, o povo brasileiro nem o consolo tem de ser ins
trumento das classes opressoras nacionais que, graças à singularidade 
da nossa formação especial, não existem propriamente aqui. Sim; pres
tando-se a estas explorações, da compra de armamentos, do desenvol
vimento da Marinha ao aumento da esquadra - como vemos preconi
zando diariamente, e ainda anteontem, O Jornal, trazendo um grande 
artigo a respeito - prestando-se a esses manejos nem temos o consolo 
de servir a classes nacionais. Não possuímos fabricação de ferro, não 
temos indústrias de guerra e somos - o que é muito pior- instrumen
tos passivos dos estrangeiros que manobram aqui, por seus agentes, 
conscientes ou inconscientes para fins práticos. 

Digo "inconscientes", porque muita gente há que a esse propó
sito fala em "patriotismo", quando o patriotismo, aí, é o apetite de 
estrangeiro ávido que está fazendo que esses "mestiçozinhos" da Sul
América se armem, a fim de que ele passeie a sua opulência na!> ruas de 
Londres ou de Paris. 

O Sr. Armando Bur!amaqui- Não é tanto assim. 

O Sr. Nabuco de Gouvea - O digno orador acha que os mes
tiçozinhos deviam ficar armados de bodoque e flecha, como os seus an
tepassados? 

O Sr. Costa Rego - Devem armar-se com a charrua. 

O Sr. Nabuco de Gouvea - Para isso não fazem falta os que pe· 
gam em armas, mas muitos outros deviam pegar na charrua e não 
pegam. 

O Sr. Costa Rego- V. Exa., por enquanto, só pega no bisturi. 

O SR. GILBERTO AMADO- Agora, Sr. Presidente, quanto 
aos estrangeiros, cumpre acentuar que eles próprios não nos deixarão 
brigar, entrar em conflito, porque, depois da guerra, ficaríamos arrui
nados e não poderíamos continuar a lhes comprar armamentos e outras 
COISaS. 

O Sr. Dantas Barreto - Para isso sempre há recurso. 
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O SR. Gl LBERTO AMADO- Sr. Presidente, a gênese das guer
ras, já a estudei e desenvolvi em trabalhos escritos. Não é a primeira vez 
que trato do assunto. Essa tem sido, em essência, a norma de todas as 
guerras, de todos os tempos, de todos os pa{ses; mas não deve ser mais, 
nem deve ser da América, nem deve ser do Brasil. 

I 

Sei que a nossa História é reflexo das outras histórias; que o 
modo de raciocinar, no Brasil, é tão simples, que acreditamos sincera
mente que é sinal de força termos realizado as nossas conquistas sem 
luta, quando isso é prova da falta de sentimento moral da nacionali
dade e .Oe consciência coletiva. Mas para isso é que devemos repetir o 
qu~· âisse há dias, nesta Casa, e evitar que tomemos como realidades e 
pensamentos nossos as produções, as sugestões originárias de outros 
que aqui se instalam, transformam e transfiguram a realidade, im
põem-nos as sugestões e tendências que, depois, aceitamos como se fos
sem nossas próprias concepções. 

Além do mais, Sr. Presidente, uma virtude que as nações não 
devem possuir é a boa fé. Até, pessoalmente, prefiro mil vezes o homem 
de má fé àquele que é de boa fé, em certos sentidos . .Prefiro mil vezes 
o homem de energia individual, que se dirige, levado por uma paixão, 
embora, para um determinado fim; prefiro este, a um consciente que 
não raciocina um instante, que acolhe as idéias alheias, fica pensando 
que são dele e com isto se satisfaz. (Apoiados. Muito bem.) 

t: de ver como, na vida prática, todos os dias observamos os tí
teres manejados por outros e convencidos de que são eles próprios que 
determinam seus movimentos. (Muito bem.) 

Todos temos presenciado verdadeiros entusiasmos de indiv{duos 
que são, assim, simples projeções de outros, vaga réstia, raio trêmulo do 
sol palpitante que está no centro, orientando e iluminando! 

Pois bem, antes o homem enérgico, precário e humano que seja, 
suscetl'vel de erro, do que esse m{sero que terá no Céu a bem-aventuran
ça, mas que na Terra há de ser um inútil, senão um prejudicial (muito 
burn), porque é com essa massa inerte e amorfa que se preparam os con
tágios de que resultam os grandes erros. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. Armando Burlamaqui- Apliquemo-lo ao caso das nações. 

O SR. GILBERTO AMADO- É precisamente ao que quero 
chegar: não desejo que as nações tenham essa boa fé idiota que o Bra
sil tem, em grande parte, revelado. 

O Sr. Napoleão Gomes - V. Exa. quer fugir de um extremo e 
puxar o Brasil para o outro extremo, colocá-lo, na América do Sul, no 
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papel do "Amigo da Paz", daquela figura que foi exibida há pouco no 
Trianon e que, à força de almejar a paz, só tinha humilhações na sua 
própria casa. 

O SR. GILBERTO AMADO- Primeiro que tudo, não quero 
puxar coisa alguma. A minha natureza não é feita bem para esse ato 
mecânico ... (Riso.) Tenho certa repugnância por essa operação peculiar 
aos bois, aos cavalos e outros animais pouco protegidos pela seleção 
natura I. .. 

O Sr. Costa Rego - E o nobre Deputado por Goiás conhece o 
papel muito pior para o Brasil: o papel-moeda ... (Riso.) 

O SR. Gl LBERTO AMADO - A minha intenção, direi ao ilus
tre colega, com o apreço que me merece, era apenas apresentar e pôr 
em relevo o contraste, como disse há dias na Câmara, entre as pátrias 
divergentes da Europa e as pátrias convergentes da América. (Muito 
bem.) 

Não temos passado que nos separe; não há absolutamente mo
tivos, nem econômicos nem psicológicos, que nos dividam. (Muito 
bem.) 

Não podemos, por outra parte, continuar nessa política de des
pesas excessivas com armamentos, pensando no estrangeiro do outro 
lado do Atlântico, porque, assim, revelaríamos uma falta de inteligên
cia além das possibilidades permitidas às nações. Com efeito, se os paí
ses colonizadores quisessem desembarcar aqui, conquistar o Brasil, se
riam esses armamentos nossos que os impediriam? 

Se, portanto, não temos de nos armar contra essas eventualida
des conquistadoras, tratemos de nos aproximar das nações da América, 
combinando com elas uma ação conjunta para diminuição das despesas 
com armamentos. (Apoiados. Muito bem.) Regulando os nossos gastos 
nesse sentido, poderemos seguir, daqui em diante, um caminho direito, 
seguro, preciso. 

Um Sr. Deputado - ~ a solução do problema. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- ~a solução que vai ser adotada. 
Digo uma coisa que tem de acontecer, com o aplauso do meu ilustre 
colega, Sr. Otávio Rocha, que, nesse tempo, deverá ser naturalmente 
Governador do Rio Grande do Sul. (Riso.) 

Meu intuito, com estas palavras, é chamar a atenção do novo 
Ministro do Exterior, formado na escola do pensamento positivo, para 
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esse estado de coisas, suscitando-lhe um caminho novo para a sua grande 
atividade e o seu talento, se S. Exa. quiser, realmente, revelar uma ati
vidade e um tafento incontestáveis naquela Pasta: o de um entendimen
to direto, franco, imediato, para concórdia absoluta, a colaboração 
convencida, por meio de formas práticas, para matar na América 
qualquer veleidade de guerra ... 

O Sr. Otávio Rocha- Muito bem. De pleno acordo. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... ou qualquer pensamento 
guerreiro. Um entendimento para que se estabeleçam nas escolas públi
cas dos palses sul-americanos a propaganda de livros de paz, a propa
ganda de nossas constituições, que prescrevem o arbitramento e a ex
plicação às nossas crianças do que será a idade futura (muito bem, 
apoiados); em vez da celebração dos nossos heróis de guerra, a celebra
ção cJos nossos heróis de paz; a disseminação do espírito de fraternida
de continental, utilizando, então, esse espírito para a defesa comum, 
o que pode ser obtido pela unidade de defesa continental. 

Se o Brasil se arma para sua defesa contra qualquer inimigo, 
devem contra esse inimigo armar-se também a Argentina e o Chile, de 
maneira que a costa do Brasil, a terra do Brasil, se algum dia fosse ata
cada, esse ataque fosse um ataque à Argentina e ao Chile, e vice-versa. 
(Muito bem.) 

Nessa tarefa, devemos nos encaminhar já e já, se queremos fa
zer alguma coisa de belo, digno do nosso tempo, do nosso espírito e do 
que a humanidade espera de nós. 

O Sr. Presidente - Advirto o orador de que está finda a hora do 
expediente. 

O SR. GILBERTO AMADO - Vou terminar, Sr. Presidente. 
Só depois de reconhecermos que o espírito das nações vizinhas 

está à altura desse pensamento, por seu atraso, ou pela preponderância 
que nele exerce o sentimento de rivalidade e de antagonismo do velho 
mundo - o que não acontece- é que tomarlamos outras providências. 
O que não pode continuar é esse empirismo, essa emulação mal dis
simulada: armamentos aqui, armamentos na Argentina, esse paralelis
mo idiota que está fazendo da América do Sul uma caricatura ridiculís
sima da Europa, ::J Europa que morre de fome, que mata para comer
horror que a América desconhece, pelo qual nunca passou e só por 
loucura, como as em que nos vamos empenhando, conhecerá. 
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A tolice de um brocardo diz que a história se repete. Em virtu
de de frioleiras como esta, escudados na preguiça das massas incultas, 
é que só há um século a humanidade começa ... 

O Sr. Joaquim Moreira- Começou um irmão matando o outro. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... a desenvolver-se realmente, 
pensando, afinal, libertada dos preconceitos estúpidos, a encaminhar-se 
na direção do estudo positivo, científico da vida, núcleo de toda a rea
lidade, primeira de todas as realidades. (Muito bem; muito bem. Apoia
dos. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.) 
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ENSINO PROFISSIONAL 

Sessão de 28 de novembro de 1922 

O SR. Gl LBERTO AMADO -Sr. Presidente, falando, há dias, 
sobre o projeto que estabelece o Instituto Franco-Brasileiro de Alta 
Cultura, tive ensejo de, na incidência da conversação que travei ligeira
mente com os meus colegas, e a propósito de um aparte dado pelo meu 
venerando amigo, Sr. Eliseu Guilherme, ensaiar algumas observações 
sobre a diferença que, a meu ver, cumpre estabelecer na compreensão 
geral entre alta teoria e teoria simples, entre a prática tal como é conhe
cida à primeira vista e a verdadeira prática técnica. E, de passagem, por 
delicadeza, havendo lido na véspera o discurso e projeto apresentados 
por um Deputado mineiro, julguei do meu dever referir-me incidente
mente, com boas palavras, a esse colega, achando que S. Exa. incorre
ra no mesmo equ lvoco. 

Dois ou três dias depois, sou surpreendido com a presença, na 
tribuna, do aludido colega, dizendo que me manifestara contra o en
sino profissional, a respeito do qual nenhuma palavra dissera, e que, à 
minha opinião, ainda que autorizada no dizer dele, se opunha a do 
grande sábio alemão Einstein. Isto foi dito, Sr. Presidente, com o intui
to evidente de me malquistar com este personagem egrégio do pensa
mento matemático do mundo. Surpreendido, disse, em ligeiro aparte: 
"Mas, meu colega, o que V. Exa. está dizendo de Einstein é de 
Rousseau". 

Referia-se o ilustre colega à utilidade dos oficios manuais, se
gundo a velha doutrina conhecida no Em/fio, de Rousseau. 

Mal pronunciava a palavra Einstein, fui surpreendido com a 
seguinte resposta: "Ou e autoridade tem V. Exa. para se contrapor a 
Einstein?" 

Surpreendido e magoado, tanto mais magoado e surpreendido, 
quando acabava de ouvir pronunciado tanto/agia, em vez de tautologia, 
porque assim havia sido publicado, num erro tipográfico, por esses dois 
motivos referi-me, atônito, pálido e triste, trist(ssimo, porque, se não 
tivesse verificado, logo, no mesmo instante, que o incidente era uma ex-
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ceção no Parlamento, nunca mais voltaria a falar, envergonhado, como 
brasileiro, como homem de estudo e como homem de bem. 

Mas, Sr. Presidente, eu não ataquei o ensino profissional, nem 
sobre ele me manifestei. Contra o ensino profissional não há uma só 
pessoa no mundo. Nem o sábio Einstein, nem, por exemplo, o nosso 
bom continuo Serapião, seu antipoda em inteligência ... (Risos.) 

O Sr. Otávio Rocha - Não apoiado; o Serapião é muito inteli
gente. (Apoiados.) 

O SR. Gl LBERTO AMADO -Ainda não encontrei uma pessoa 
que se manifestasse contra o ensino profissional. Não me refiro, é claro, 
a ensino profissional obrigatório, que é outra coisa. Se se perguntar a 
qualquer individuo, por mais destituldo que seja de qualquer prepara
ção, sua opinião sobre o assunto, ele dirá logo: mas é indispensável, é 
urgente criar no Brasil o ensino profissional. 

O próprio Serapião assim se manifestaria, porque "isto, seu 
dotô, livraria a gente de procurar emprego público". (Risos.) E, além 
disto, acrescentaria, vendo o outro lado da questão: "Os oficios acos
tumam a gente ao contato com o reá." (Risos.) 

São os dois aspectos por que se considera o ensino profissional, 
não eu, mas todo o mundo. Mas o professor Einstein achou oportuno 
dizer, em relação ao ensino profissional, alguma coisa. Seria para re
petir o que toda a gente tem dito?! Não valeria a pena ser Einstein, 
para isso. Se se referiu ao ensino, se a ele se referiu o professor João R i
beiro, meu mestre e mestre de muitos de nós, foi porque havia alguma 
coisa de novo, dito por ele, que nos cumpre considerar. 

Einstein queria dizer que, para que o estudo da Matemática 
desse em todos os esplritos grandes resultados, convinha começar pelo 
estudo da realidade mecânica, da geometria figurada, representada pelos 
vários slmbolos, a fim de torná-la praticamente interessante. Ele opunha 
ao valor educativo das I ínguas o valor da educação destinada a desenvol
ver "músculos intelectuais". 

E ele devia ter diante de si a impressão dos célebres technicums, 
institutos de ensino profissional existentes na Sulça, tanto na Sulça ale
mã, como na francesa, destinados a formar, para a indústria de constru
ção e de engenharia, para as indústrias mecânicas e eletromecânicas, 
mestres-de-obras, executores de estradas, desenhistas, arquitetos, che
fes de serviço etc. 

Institutos que tais, de vários graus- sabem todos os Srs. mem
bros da Comissão de Instrução -que existem em quase todos os palses 
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civilizados, desde os high schools americanos até as suas inúmeras varie
dades existentes na França, como as escolas de Artes e Ofícios de Cha
lons, de Lille, as escolas para operários escolhidos, umas e outras desti
nadas à preparação técnica de trabalhadores e à sua utilização no ser
viço das máquinas modernas. Tenho aqui uma série de notas que eu 
não leio à Câmara, porque são coisas que todo o mundo sabe, e que se
ria ridlculo rememorar em uma Casa em que há uma Comissão de Ins
trução, às quais, aliás, já se têm referido, com acerto e precisão, vários 
dos colegas que dela fazem parte. 

Einstein queria melhorar o que existe nestes países onde tanta 
coisa de bom já existe. Aplicar suas palavras ao nosso caso me parecia 
impróprio, no momento, pois nós estamos, nesta matéria, ainda no co
meço e devemos querer o que se pode fazer e não o que se poderia 
fazer. 

Aliás, não foi porque seguiu este ou aquele método de ensino 
que Einstein chegou às descobertas que fez no campo da ciência, che
gou à composição das suas maravilhosas teorias, que deslumbram o 
mundo do pensamento contemporâneo, desenvolvendo, ampliando ou 
inovando no campo dos estudos em que se vinham exercendo Mon
kowski, Lorenz, Weyl etc. 

O gênio é uma predestinação. ~ verdade que Flaubert disse que 
o gênio era o resultado da paciência, mas tantos exemplos vemos de re
velação inesperada de engenhos terrlveis, que abrolham como chamas 
vivas da terra! Castro Alves sai rapazinho da sua cidadezinha do sertão 
e, no primeiro ano da Faculdade do Recife, faz Vozes d'Ãfrica. No ano 
seguinte, O Navio Negreiro. Certo, a paciência, o esforço, é muita coisa, 
mas há de haver alguma coisa de misterioso e enorme nessas eclosões 
espantosas de inteligência criadora. 

Toda a gente viu cair maçã da macieira na Inglaterra; mas só 
Newton, da queda da maçã, inferiu a lei da gravitação universal. Agora, 
há pessoas que podem esbofar-se a vida toda e nunca compreenderão 
nada, nunca verão nada; nunca - lembrando-me do apólogo de um es
critor inglês - nunca serão crucificados, isto é, nunca receberão o cho
que da luz, pois o Thabor é perto do Calvário. 

Quando Jesus Cristo esteve no mundo, nada havia mais abun
dante na Judéia do que outros cristas. Assim reza o apólogo a que me 
refiro: 

12~ 

"Quando José de Arimatéia acabou de enterrar Jesus 
Cristo e desceu pela vereda, encontrou sentado numa pedra 
um mancebo que chorava e lhe disse: "Fazes bem em cho-



rá-lo. Ele era bom, era justo, curava os enfermos, fazia an
dar os aleijados, ressuscitava os mortos; fazes bem em chorá-lo. 
Então, o mancebo respondeu-lhe: "Sim, eu choro, mas não é 
por isso; eu também curava os enfermos, fazia andar os alei
jados, ressuscitava os mortos, e os homens não me cru
cificaram." 

Há pessoas que nunca poderão ser crucificadas. (Risos.) Quero 
dizer, nunca chegarão ao Thabor! Porque Thabor e Calvário são ames
ma coisa. 

O autor do projeto nunca será crucificado. Não subirá ao Cal
vário; não receberá o golpe de luz no Thabor. 

Mas, Sr. Presidente, não discuti o projeto. Nada tinha dito sobre 
ele, porque me pareceu que não valia a pena. Provocado insolitamente, 
vou dizer o que se segue. 

Se houvesse uma conjuração miraculosa de esforços para conse
guir a aprovação desse projeto; se o Sr. Presidente da República, usando 
dos meios habituais de comunicação do Poder Executivo com o Poder 
Legislativo, se entendesse com toda a Câmara, com a maioria que o 
apóia; se em todos os Estados recebêssemos nós telegramas nos quais 
nossos chefes se empenhassem junto de nós, pedindo a sua simpatia e o 
seu apoio a esse projeto; se o próprio professor Einstein passasse de Ber
lim um telegrama ao nosso Presidente, dizendo "Presidente da Câmara 
dos Deputados - Rio de Janeiro - Rogo encarecidamente aprovação 
"projeto tal" (risos), o nosso Presidente teria de responder, depois de 
consultar a Câmara: "Impossível". E mandaria as razões que passo a 
expor. 

Diz assim o projeto: 

"~ considerado obrigatório o ensino profissional no Bra
sil, nos casos previstos nesta lei. 

Art. 2<? Só será admitido à matrícula, nos institutos supe
riores da União, quer civis ou militares e aos a eles equipara
dos nos Estados, o candidato que, além dos preparatórios exi
gidos por lei, apresentar certificado de habilitação profis
sional." 

Veja V. Exa., Sr. Presidente: aqui não se diz qual seja essa habi
litação profissional. Quando se fala em ensino profissional tem-se em 
vista, antes de tudo, a idéia da preparação técnica do operário para me
lhor aproveitamento econômico do indivíduo, a idéia da formação de 
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técnicos de todas as categorias, ou a educação geral dos indivíduos pelos 
métodos do desenvolvimento psicológico postos em prática depois que 
as teorias de Rousseau foram aplicadas e metodizadas por Pestalozzi, 
Froebel e outros no campo da educação. 

O intuito do projeto é a generalização da aprendizagem dos oH
cios com fim econômico e com fim higiênico, fisiológico. Mas não só 
reafirma ele o velho sistema do "título", que todos sabemos o que va
le, o que pode valer entre nós, como se releva praticamente impraticá
vel. O que quer dizer, aí, "habilitação profissional"? Quais são as pro
fissões aí consideradas? 

Nos technicums suíços, quando os alunos terminam os cursos 
primários, recebem, depois de três ou quatro anos, conhecimentos bas
tantes para exercerem as profissões lucrativas de mecânico, forjador, 
caldeireiro, carpinteiro de modelos, fundidor, maquinista para todos 
os motores, decoradores de porcelana, desenhistas industriais, esculto
res industriais, cinzeladores, gravadores, fotógrafos, tipógrafos, litógra
fos, encardenadores, ourives, toda a infinita variedade das profissões 
manuais exigidas pela indústria contemporânea nas suas modalidades 
mais úteis. 

Admitindo mesmo que na regulamentação ulterior ou por emen
das se estabeleçam quais são estas profissões, pergunta-se: como fun
cionarão estas diversas bancas examinadoras, a espalhar-se pelo País in
teiro, para atender a falta de título, quando o cidadão tiver que compa
recer perante qualquer das repartições ou escolas onde tenha de pro
var a sua habilitação? 

Querendo desenvolver o ensino profissional, nós o fundaríamos 
justamente para aqueles que se destinam às profissões liberais, à buro
cracia inferior, não ligada às tarefas práticas necessárias mais direta
mente ao aparelhamento econômico do País pelo aproveitamento da 
mocidade escolar no estudo da técnica mecânica e ofícios diversos. 

Na falta do título, o art. 4<? estabelece esta coisa incrível: 

"O candidato que não tiver o certificado de habilitação 
profissional, expedido por estabelecimento oficial,(!!) sub
meter-se-á às provas de habilitação que forem exigidas (! !) 
perante comissões nomeadas para esse fim e que funcionarão 
pelo espaço de três meses anualmente." 

Ouer dizer que em todas as Faculdades de Direito, de Medicina 
e de Engenharia, em todos os institutos superiores da União, em todas 
as repartições públicas do Brasil, qualquer que seja a sua natureza, te-
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remos que fundar oficinas, para que os alunos possam dar provas de ha
bilitação que forem exigidas nas diversas profissões, as quais não são 
enumeradas, nem sequer indicadas. 

Sr. Presidente, se quisermos, amanhã, aqui na Câmara, um con
t(nuo, um auxiliar, um oficial, deveremos ter de nomear bancas de exa
minadores de todas as profissões para verificar a habilitação profissio
nal do candidato. Assim em todas as repartições do Brasil, assim em 
todas as secretarias, ministérios, o diabo a quatro. 

Sim, porque os exames hão de ser técnicos, hão de ser práticos, 
não podem ser de simples perguntas e respostas, porque assim não se 
poderia apurar a habilitação profissional. Não falando já nos diversos 
misteres artísticos ou técnicos diversos, mas atendo-nos somente 
àqueles que constituem o programa das escolas de aprendizes artífices 
e de aprendizados agrícolas, como é que poderíamos desembrulhar essa 
complicação de exame à porta para substituir o título? 

Sr. Presidente, isto é excessivo! Excede tudo. Há um só Depu
tado capaz de dar o seu voto a esse projeto, cujo absurdo logo à pri
meira vista se exibe tão patente? Nenhum, por mais benevolente, es
quecido dos seus deveres, ingênuo, ou irônico que seja. 

Sr. Presidente, não desejaria, em caso nenhum, tratar desse pro
jeto, pela evidência do seu absurdo. Referi-me ao Deputado que o apre
sentou com simpatia, com gentileza, ao correr do meu discurso de outro 
dia. Era razão para S. Exa. agredir-me com a violência insensata com 
que o fez, por um simples aparte em que procurava apenas, com toda a 
delicadeza, retificar uma interpretação imprecisa que S. Exa. dava ao 
meu pensamento? 

Sr. Presidente, sou muito bom. Não agrido ninguém. Mas fi
quei irritado com o nobre Deputado. Costumo tratar todo mundo com 
delicadeza; a minha natureza repugna tudo que é brutalidade. Mas, se 
estendo a mão e me dão o pé, procuro esmagar o pé atrevido. Depois, 
Sr. Presidente, lendo o discurso que acompanha tal projeto, feriu-me 
uma impressão. Notei uma certa indelicadeza de tom que irrita. 

Nem uma referência devida aos colegas que trataram do mesmo 
assunto! Se eu, amanhã, apresentar um projeto sobre reeducação dos 
anormais, não é meu dever imediato referir-me ao projeto que dias antes 
apresentou o meu companheiro de bancada, o Sr. Carvalho Neto? 

O Sr. Eurico Valle - O ano passado apresentei um projeto que 
foi discutido. 

Pois bem, não há neste discurso uma referência nem ao seu pre
zado e ilustre colega pelo Pará, nem aos outros obreiros beneméritos da 
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Comissão de Instrução Pública, que vêm, há muitos anos, aqui, nesta 
Casa, gritando em favor do ensino profissional. 

E o projeto do Sr. Deputado José Augusto, que corporificou 
bem aquilo que se pode fazer no Brasil? Os pareceres do Sr. Salles 
Júnior ... 

O Sr. Tavares Cavalcanti - E o projeto anterior dos Srs. Cami
lo Prates e Efigênio Salles? 

O SR. Gl LBERTO AMADO - A tudo isso não se faz aqui a 
menor referência, nem uma pequena alusão aos administradores minei
ros, no que eles fizeram de bom nesta matéria. E, todavia, depois de 
citar Augusto Comte, com visível impropriedade, chamando-lhe excel
so mestre, insinua desagradáveis alusões dizendo: (Lê.) 

"No Brasil o excelso mestre se horrorizaria da forma por que 
se improvisam as maiores capacidades para as funções mais 
complexas da diflcil arte de governar. Donde os insucessos 
que a cada passo presenciamos dos nossos administradores 
no resolverem problemas para os quais lhes escasseia essa 
preparação sistematizada e indispensável, que faz os verda
deiros homens de Estado." 

E outras coisas semelhantes visando a deprimir os seus chefes, 
que mandaram à Câmara os inúmeros servidores do Estado que, entre 
nós, em tantos departamentos da atividade pública, têm pre~tado com 
eficiência a sua preciosa contribuição. 

E cita, ainda por cima, Augusto Comte! 
Sr. Presidente, quando ouço citar-se Augusto Comte com tanta 

facilidade, tenho a impressão de que é o autor menos compulsado no 
mundo. 

O Sr. Otávio Rocha - Esta é que é a verdade. 

O SR. GILBERTO AMADO- Quando leio Augusto Comte e 
verifico as contrafacções, as deturpações que fazem das suas doutrinas, 
quando vejo as agressões da ignorância turvando a limpidez daquele 
pensamento que desceu ao fundo do que é profundo, fico indignado. 

Aqui diz-se dele, nesse discurso, "o excelso mestre", como se 
fosse o simpático Jeremias. (Risos.) 

E as alusões ao eminente Sr. Artur Bernardes, que nunca fre
qüentou o ensino profissional?! Ao Sr. Raul Soares, formado, como 
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todos nós, nas escolas liberais, em que nos preparamos dentro dos re
cursos de que dispomos, para servir ao Brasil?! 

Não se está vendo nisto uma agressão disfarçada de amigo pouco 
sincero? Falando em ensino profissional, tenho obrigação de aludir ao 
que está fazendo, em meu Estado, o Dr. Graco Cardoso, em cuja plata
forma se encontram consubstanciadas as melhores idéias a este respeito, 
as idéias que podem ser realizadas, idéias que começam a ser executadas. 

Juntarei ao meu discurso um trecho da plataforma do ilustre 
Presidente do meu Estado sobre ensino profissional. 

Está, portanto, provado, que não tratei de Einstein. Não é esse 
homem que se discute. Para que se discutir Einstein em um Parlamento 
político, que tem tantos assuntos importantes para tratar? Não é possí
vel admitir que Einstein esteja tão barateado. Uma das suas teorias mais 
aceitas, das em que mais se acredita, é aquela em que ele adota o prin
cípio do tempo local nas suas relações com a velocidade da luz. Um dos 
seus vulgarizadores diz o seguinte. a propósito desta teoria: 

"Pensa Einstein que se nós pudéssemos inventar um apa
relho da forma, por exemplo, de um canhão. e dentro desse 
aparelho pudéssemos introduzir uma bala, a qual contivesse 
um homem, impressa a esse projétil, pelo disparo, uma velo
cidade igual ou aproximada à da luz, viajando na direção da 
altura e despendendo nesse trajeto um ano para ir e um ano 
para voltar, esse homem gastaria apenas dois anos, teria via
jado dois séculos." 

De maneira que ele, em chegando aqui, de volta, encontraria 
netos, tataranetos, o mundo todo transformado, tudo diferente. Estou 
convencido de que o autor deste projeto, meteu-se em uma destas ba
las: nunca mais apareceu. (Risos.) ~ preciso pegar esse homem. (Risos.) 
Dizia eu que as idéias a que o nobre Deputado se referia eram de Rous
seau e, então, tomei aqui algumas notas, meramente episódicas, para 
fazer uma seriação de erudição fácil. (Lê.) 

Como se vê, Sr. Presidente, o ensino do discurso do Sr. Depu
tado por Minas é velho. Ninguém o discute mais. Todo o mundo trata 
de aplicá-lo. Mas, neste assunto ninguém o estuda pela feição que lhe 
quis dar o mesmo Deputado, porque tudo que a ele se reporta consti
tui a essência do Taylorismo, que, como sabe o ilustre colega, Sr. An
drade Bezerra, é o que na matéria merece hoje a aceitação dos países 
mais adiantados. 

Aqui está o livro em que se condensam os métodos e sistemas 
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do Taylorismo, do Scientific Management, que não leio à Câmara para 
não tomar o seu tempo com coisas que toda a gente pode ler. 

Precisamos legislar já e já sobre o ensino profissional, mas de 
maneira a ser resolvido, aplicado, e não para simples exibição. Preci
samos, sobretudo, só falar do que soubermos, do que tivermos visto, 
do que tivermos estudado e·aprendido de verdade. Há muita gente que 
só pode falar do que não sabe, do que nunca estudou, do que nunca 
viu. 

E isto me recorda, para terminar, outro apólogo do mesmo 
escritor inglês a que no começo me referi. !: a história do pescador ta
garela. 

Era um pescador que não vinha à tarde à sua ilha sem que 
narrasse um fato ou uma maravilha que tin.ha visto. Chegava de tarde e 
dizia: 'Hoje vi os tritões do mar, as ninfas de cabelo louro, as sereias 
de olhos verdes". E na aldeia toda a multidão o rodeava e ouvia en
cantada aquelas narrativas. Todo dia a mesma história. Mas, um dia, o 
pescador chegou e nada disse. Passou silencioso entre as alas atônitas 
dos aldeões, que o viam pela primeira vez emudecido. !: que ele, desta 
vez, de fato, tinha visto os tritões, as sereias de olhos verdes, as ninfas 
de cabelos dourados. Nunca mais falou. 

Praza aos céus que todos aqueles que falam do que não sabem 
vejam algum dia os tritões do mar, as ninfas de cabelos dourados, as 
sereias de olhos verdes... (Muito bem, muito bem. O orador é viva
mente cumprimentado.) 
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O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO 

Sessão de 7 de dezembro de 1922 

O SR. Gl LBERTO AMADO (movimento geral de atenção)- Sr. 
Presidente, os jornais estão cheios de notícias alvissareiras referentes à 
iniciativa do Governo da República no sentido do entendimento direto 
entre as nações da América do Su I, a propósito da política do desar
mamento. 

O Sr. Raul Sá- V. Exa. está de parabéns. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Estou, portanto, de parabéns, 
como acaba de dizer o meu brilhante e querido colega. Ao mesn,'J tem
po em que eu, com a espontaneidade desavisada dos jovens, trazia para 
a tribuna da Câmara um assunto julgado, no momento, perigoso, me
lindroso, o Governo, silenciosamente, na obediência de um dever que 
lhe parecia inadiável, tratava de realizar a política que se nos afigurava 
a única que se deve tentar imediatamente para dissipar de vez esse am
biente de sombra que quis adensar-se sobre a atmosfera pacífica do con
tinente sul-americano. 

O Sr. Armando Burlamaqui - Sem culpa nenhuma do Brasil. 

O SR. Gl LBERTO AMADO -Não sou eu, portanto, o I írico, o 
idealista, o pacifista, o filósofo a que se referiu o meu ilustre colega Sr. 
Armando Burlamaqui; o lírico, o sonhador, o pacifista brasileiro é o 
Sr. Presidente da República. Parabéns a S. Exa. 

O Sr. Armando Burlamaqui - Neste ponto estou com V. Exa. 
No que não concordei foi que V. Exa. viesse, com o seu discurso, com 
a sua palavra, prestigiar, na tribuna desta Casa, a campanha de difama
ção que se fez contra o Brasil, da qual ainda hoje recebo documentos. 

O SR. GILBERTO AMADO- Façamos votos para que a cam
panha de difamação se extinga em todas as suas fontes malsãs; façamos 
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votos para que o Governo da República cumpra esta polltica e a leve 
por diante, extinguindo de vez esses focos de perturbação da paz no 
continente. 

Já agora entro na outra face do meu discurso de hoje. Acolche
to este assunto a outro com que quero completar estas ligeiras conside
rações. Tudo isto resulta da falta de coordenação em que vivemos. Sem 
partidos no regime das grandes maiorias obrigatórias, determinadas pela 
preponderância natural dos grandes Estados, não existe o Deputado, 
existem as bancadas. Por exemplo, em um assunto como este, de res
ponsabilidade enorme, eu, Deputado da Maioria, amigo querido do 
Governo, que assim me prezo de o ser, não sabia nada do que se estavq 
fazendo sobre po llt ica i nternaciona I. 

O Sr. Armando Burlamaqui - Mas foi sempre esta a nossa 
polltica. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- O fato de ter sido sempre esta a 
nossa pol(tica não quer dizer que ela se tenha efetivado. Sempre a nossa 
polltica foi a favor disto e daquilo. Foi a favor do aproveitamento do 
carvão nacional. E o carvão, o que é hoje como realidade prática incor
porada à economia nacional? Promessa embaraçada de tropeços. Preci
samos encerrar a era do "é preciso fazer". O que cumpre é fazer mesmo; 
é ir diretamente aos fatos. ~ o que começou a fazer o Governo na pol í
tica continental. Por isto, estou contente, e este contentamento é o que 
venho manifestar. 

O Sr. Armando Burlamaqui - Mas V. Exa. não desconhece o 
que se deu na Liga das Nações. Sabe perfeitamente que nós não pode
riamos deixar de protestar contra a situação de inferioridade em que a 
Liya colocou o Brasil perante outras nações. 

O SR. Gl LBE RTO AMADO - Quero desconhecer isto por en
quanto, porque o meu discurso é ao início meramente congratulatório 
com o Goverr.o. Vejo, com prazer, se destacar, se iluminar a figura do 
novo chanceler, a quem um jornal de hoje pressagia destino semelhan
te ao do grande Barão do Rio Branco. Oue Deus o proteja e ilumine 
para que nesta estrada de glória encontre S. Exa. as mesmas bênçãos 
que ca(ram sobre aquele que foi chamado o Deus- Terminus do nosso 
continente, o inolvidável Rio Branco. Mas, Sr. Presidente, quando 
comecei a falar neste assunto tive o bom senso de dizer- e espero que 
o meu distinto colega, Sr. Armando Burlamaqui, me perdoará - que 
bom foi que houvesse trazido para a tribuna da Câmara esse assunto 
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um Deputado insignificante, pequeno (não apoiados), e a prova é que, 
da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, de todas as nações sul
americanas para onde foi enviado o meu discurso - naturalmente co
nhecida como é a atividade das agências telegráficas que aqui funcio
nam - de Buenos Aires, de Santiago, de Washington, de Montevidéu, 
dessas capitais vibrantes, sensíveis e atentas, não chegou um eco, 
sequer uma voz

1 
uma réstia fugidia do efeito deste discurso ou no

t(cia de que discurso sobre assunto tão importante tenha sido proferi
do nesta Câmara. 

O Sr. Armando Burlamaqui- Posso trazer, amanhã, provas de
monstrando justamente o contrário. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Sei que na Argentina, no Uruguai, 
no Chile se discutiu ... 

O Sr. Armando Burlamaqui- No Chile se discutiu e em Wash
ington se refletiu ... 

O Sr. Raul Sá- Prova do quanto a palavra de V. Exa. merece ... 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... mas no Rio de Janeiro era 
preciso que não se soubesse de que se trata desse assunto, que isto apenas 
competia ao GovernCJ. E com isto quero dizer somente que era. neces
sário que não pairassem dúvidas 'ém nenhum espírito de que idéias se
melhantes não abrolhavam em outras cabeças senão na cabeça do res
ponsável pela direção da pasta do Exterior neste momento. f contra 
isto que protesto, meu caro colega, porque é bom que se saiba, no 
Brasil e fora do Brasil, que meu pensamento não foi isolado, nem é o 
do Governo somente; é o pensamento geral dominante no Brasil. 

O Sr. Dantas Barreto - Que é o pensamento da América. 

O Sr. Armando Burlamaqui - Mas sem se atribuir ao Brasil 
culpas que ele não tem. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- De quem, então? 

O Sr. Armando Burlamaqui- Da política internacional. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Da política internacional, por 
quê? Por culpa do Governo? Por culpa minha? Culpa da singular situa-
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ção em que vivemos. Não nos conhecemos uns aos outros sob o ponto 
de vista das idéias. As separações que existem são superficiais, são epi
dérmicas, ligeiras. Os oposicionistas são tão partidários meus como os 
governistas, no que diz respeito às idéias, porque nada há que nos se
pare. Existem aqui as bancadas, a paulista, a mineira, a baiana, a per
nambucana, etc., quero dizer, os diversos grupos deliberantes, de cujo 
acordo ou obediência ao Governo resulta a direção do País. A bancada 
é a... expressão do governador dos respectivos Estados; implicitamente, 
na realidade, não existe. 

Vou me acostumando a dizer estas franquezas para as quais pe
ço a simpatia e a indulgência dos meus colegas. De maneira que, prati
camente, o Brasil é governado por duas ou três pessoas no máximo. Na 
ausência de opinião pública compreensiva, militante, interessada, que 
acompanhe o desdobramento da vida pública do País, o deputado, o 
Senador, o representante da Nação, salvo a ocorrência eventual de cir
cunstâncias excepcionais - a formação de um grupo para defesa ou 
ataque de tal ou tal causa - o Deputado ou Senador não tem função. 
Senhores, eu quero trabalhar e não tenho em quê. Ou faço discursos 
acadêmicos que terão ecos literários, ou trago para aqui contribuições 
de boa vontade, mas que, afinal, me cansarão e cansarão aos outros, 
porque redundarão sem conseqüência prática de espécie alguma; ou 
terei de acabar no silêncio, no desânimo em que modorram tantos 
Deputados que há muito estanceiam nestas cadeiras. 

O Sr. Armando Burlamaqui- ~ do regime presidencial. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Mas por que não é do régime 
presidencial em outros pa(ses? 

O Sr. Álvaro Batista- ~,antes, pela ausência do regime. 

O SR. GILBERTO AMADO - Nas Comissões, que acontece? 
Com exceção da Comissão de Finanças, onde pode prevalecer uma ou 
outra opinião ocasional, que faz com que esse juízo possa dar uma so
lução a questões temporárias, o pensamento organizador não existe. 
E não existe não é porque não queiramos; é porque não pode ser de 
outra maneira. 

O Sr. Raul Sá- Na Comissão de Finanças o critério é regional. 

O Sr. Otávio Rocha - O mal é considerarem todas as questões 
pol lticas e fechá-las todas. AI i ás, isto vem de longe. 
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O SR. GILBERTO AMADO- E a prova é que, outro dia, o Sr. 
Bento de Miranda citou muito bem uma frase do Sr. Carlos Peixoto, 
dizendo que todas as idéias têm sido sugeridas aqui; apenas falta 
execução. 

Quem acompanha, como eu, os Anais da Câmara, tem que ver 
o tesouro de reflexões e de trabalhos que são esses documentos. 

Há idéias notabiHssimas, que não podem ser aplicadas por falta 
de coação e elemento vigilante que faça com que a idéia se transforme 
em realidade. O de que precisamos é não nos satisfazermos só com as 
boas intenções, e, sim, fazer, realizar. 

O Sr. Raul Sá- A seleção das capacidades. 

O SR. GILBERTO AMADO- E dar solução a essas idéias, é dar 
a essas capacidades o poder de se tornarem eficientes. Se o Deputado 
tem paciência e é orador, pode, quando muito, representar certo papel 
acadêmico, fazer bons discursos, mas isto cansa, e acabará por irritar 
tanto que perderá o apreço geral e pode não ser reeleito, por indesejá
vel. Fazendo parte da Comissão de Finanças, sugerirá alguma coisa, 
mas, no fundo, terá apenas que cumprir ordens. E assim por diante. 

Não sabendo, realmente, senão por ouvir dizer e por acaso, o 
que os nossos amigos vão fazer, ou se dispõem a fazer, não sabem de 
fato quando podem tornar-se desagradáveis ou úteis, sinceramente, 
de uma maneira viril, pela colaboração eficaz, e não só pelo silencioso -
e não raro hipócrita, fingido e doloroso - movimento para levantar 
ou sentar-se, segundo o ritmo lombar do líder. O que eu quero dizer 
é isto. Precisamos, de qualquer maneira, nos encaminhar para um en
tendimento, um acordo, a formação de grupos - ou se chamem parti
dos ou coisa semelhante - para que nos possamos tornar úteis à Nação, 
à Pátria, e dar à função do Deputado uma realidade que ele não tem. 
Por exemplo, os nobres Deputados pelo Paraná estão tratando da ques
tão de transportes. Se houvesse organização partidária, eles levariam 
essas idéias, primeiro, ao grupo ou comitê partidário a que pertences
sem. Suas exigências seriam examinadas pelos I íderes; verificar-se-ia a 
procedência delas. Então, não seriam eles somente a pleitear sua idéia; 
seríamos nós, de Sergipe, da Paraíba, nós, do Rio Grande, que podería
mos impor ao nosso agrupamento, nas suas relações com o Governo, a 
realização imediata desta medida, usando, como em todos os países, 
dos processos políticos que se indicam para esses casos. 

O Sr. Armando Bur/amaqui- V. Exa. está um pouco ingênuo 
na questão. 
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O SR. GILBERTO AMADO- Então, dizer que V. Exa. está 
trajado de branco é ser ingênuo? Que tem um lindo cravo à botoeira 
é ser ingênuo? Não estou verificando concretamente a realidade quando 
isto afirmo? 

O Sr. Armando Bur!amaqui - Dizendo que está um pouco 
ingênuo na questão, não contesto que seja verdade o que V. Exa. está 
dizendo. Mas é a aparência do regime. 

O SR. GILBERTO AMADO- Elegemos o Presidente, lutamos 
por ele, conhecemos suas idéias, sua plataforma. Esse Presidente, fa
zendo parte de um grupo, há de ter, naturalmente, as idéias desse grupo. 
Todos os que fazem parte desse grupo saberão não só as idéias gerais 
que se vão desdobrar, mas saberão também as pessoas para as quais se 
inclinam os seus pensamentos, poderão imaginar quais os desdobra
mentos que terão as suas idéias, nas suas nuances e minudências ... , e 
da orientação do grupo deduzir uma orientação geral que nos habilite 
a uma ação coordenada. 

O SR. GILBERTO AMADO (ao Sr. Armando Burlamaqui)
V. Exa. está satisfeito com estas coisas? V. Exa. está sorrindo e achan
do tudo isto bom? ... Não pode ser coisa alegre; não pode ser bom; ao 
contrário, é triste. Como Deputados, representantes da Nação, não po
demos revelar-nos contentes com isso. Eu, pelo menos, não me con
tento. Trabalho porque suponho que no meio do deserto posso encon
trar, um dia, um pouco de água para levar a uma planta - a planta do 
meu ideal. Se eu soubesse que tudo era deserto, que não havia o oásis, 
abandonaria a viagem. 

O Sr. Armando Burlamaqui - V. Exa. é a prova em contrário 
disto. (Há outros apartes.) 

O SR. GILBERTO AMADO - V. Exas. querem amarrar à 
minha cabeça o bonet rouge do poeta, do filósofo. Ma~ estão enga
nados. Vou entrar em assuntos práticos com tenacidade e percuciên
cia. Aqui se chamam assuntos práticos somente a descomposturas, 
desaforos, ou, então, a alguns algarismos aglomerados de uma manei
ra que, V. Exas. sabem, não é difícil conseguir. 

O Sr. Armando Burlamaqui - V. Exa. tem competência para 
tratar de todos os assuntos. 

136 



O SR. GILBERTO AMADO - Na realidade, os Deputados na 
Câmara simbolizam o coro da tragédia grega. Agamenon, ~dipo, Fe
dra, Hipólito e todos aqueles personagens discutem as grandes teses 
dos destinos humanos, resolvem os grandes problemas sobre as dificul
dades da vida. O coro aplaude, comenta. Ouve-se aquela loa, aquele 
tom monótono de voz reflexa, de voz que não nasce d'alma. Muitas 
vozes em torno de Agamenon, de Hipólito e de Fedra; há os que sen
tem por si mesmos, que podiam dar a sua alma em ação e forma criado
ra. Dessa alma o Brasil está precisando e vai precisar com urgência. De 
maneira que este estado de coro, de sonolência não pode continuar, 
não continuará, e eu o digo sentindo, na antevisão do amanhã, que vai 
surgindo da obscuridade contemporânea a aurora de novos dias. 

O Sr. Otacflío de Albuquerque - ~ a transplantação do tas-
cismo. 

O SR. GILBERTO AMADO- Lá vem o fascismo: a mania de 
adaptar. Fascismo - explico ao prezado colega -é tudo que há de con
trário a isto; é uma reação da Itália conservadora querendo enfrentar os 
núcleos comunistas organizados nas várias prov(ncias para destruir a 
autoridade. Isso é fascismo. Não confundamos coisas diversas. Isto aqui 
é brasileirismo e nada de fascismo. 

O Sr. Armando Burlamaquí - !: uma coisa nova. Criamos o 
termo. 

O SR. GILBERTO AMADO- Tenhamos, então, a capacidade 
de criar o termo, ao menos o termo, mas não adaptá-lo, usando o sis
tema de adaptar tudo como sempre fazemos. 

O Sr. Armando Burlamaquí- Então, V. Exa. crie a palavra. 

O SR. GILBERTO AMADO- Não quero criar palavras, estou 
definindo uma situação. 

Quero dizer que a troca de idéias leais no seio de agremiações 
partidárias permitiria a formação de uma média de opiniões, que se
ria, em suma, a média da opinião do País. Dos debates prévios, empe
nhados à luz da boa fé, nas controvérsias dos partidos, ou que outro 
nome tenha, apurar-se-iam os merecimentos de muitos homens que, 
sem terem capacidade para chegar a essa tribuna e ocupá-la com brilho, 
são, em todo caso, capazes de realizar grandes trabalhos. Quem fre-
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qüentou, por exemplo, o General Pinheiro Machado sabe com que fe
licidade utilizava ele as inteligências técnicas e as capacidades especia
lizadas para se informar com elas. Por mais precária e imperfeita que 
fosse aquela organização, a agremiação do P. R.C., senti que era um 
grande poder em favor da coordenação da nacionalidade. (Muito bem, 
apoiados.) 

O Sr. Francisco Va//adares - Era uma poderosa inteligência. 

O SR. GILBERTO AMADO- Nessas controvérsias Intimas 
apareceriam francamente, salientar-se-iam as competências, prevaleceria 
o critério dos mais estudiosos, argutos e preparados, evitando os impre
vistos perniciosos de que tanto tem sofrido a República. E a conseqüên
cia seria comunicar-se um ritmo, uma seqüência à administração. E, 
aqui, toco em um ponto muito interessante. 

Tivessem o Chefe de Estado e os Ministros de expor a seus com
panheiros, em comitê responsável, os seus pontos de vista de Governo, 
e haveriam de obedecer a certas regras de coerência que impediriam os 
saltos bruscos da máxima economia ao dispêndio máximo, da inércia 
completa ao dinamismo louco, do desgaste à outrance às emissões a 
jato continuo, das restrições excessivas às amplitudes exorbitantes. 

Para velar contra estas alternativas efêmeras estaria a cons
ciência permanente do grupo, o partido, ou que outro nome tenha, 
por intermédio dos seus chefes, lideres, intervindo sistematicamente na 
direção da República. 

Seria a consciência do partido um registro, um aparelho regula
dor, uma bússola, para suprir a opinião de um pais sem opinião. Anda
mos aos boléus, para lá e para cá. Enquanto não nos organizarmos, não 
coordenarmos as nossas atividades, separando-as, delimitando-as em tor
no de questões, de problemas, de coisas, nada poderemos fazer. 

O Sr. Otávio Rocha - O único que podia fazer era o Presidente 
da República. 

O Sr. Presidente - Comunico ao nobre Deputado que a hora do 
expediente está a terminar. 

O SR. GILBERTO AMADO- Vou terminar, Sr. Presidente. 
E em meio de tudo isto, a confusão geral, a incerteza, a falta de 

si;1ceridade, em que só os sinceros, os retos, os direitos, os que querem 
trabalhar tendem a sacrificar-se, ou caindo definitivamente no desâni-
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mo ou marchando para o desespero. A vida no Brasil é sem beleza, sem 
grandeza, sem vigor, sem esperança. (Muito bem; muito bem. Apoiados. 
Palmas no recinto. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.) 
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APOIO AO PRESIDENTE DE SERGIPE, GRACO CARDOSO 

Sessão de 8 de agosto de 1924 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Gilberto Amado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Sr. Presidente, Sergipe tem asa
tisfação de encontrar-se hoje sob o regime da ordem, restabelecido há 
poucos dias. Também o meu Estado foi vitima de um atentado como o 
que irrompeu em São Paulo, ameaçando subverter as instituições re
publicanas. 

Como V. Exa. sabe, Sr. Presidente, o que mais irrita neste mo
vimento, o que sobretudo impressiona é não somente a falta de objeti
vo como a de motivos. 

Contra o governo de São Paulo, apenas iniciado e exercido por 
um homem suave, agradável e sereno, como o Sr. Carlos de Campos, 
nada poderia articular o mais escuro dos pessimistas ou o mais encanzi
nado dos denegridores. Contra o Governo da República - contra esse, 
sim - cr(ticas se poderiam fazer, pois que caminha para completar os 
dois anos do quadriênio. Erros podem ter sido cometidos. Estranho. 
seria que não tivesse errado. Governo que não erra é Governo que não 
acerta. Não é posslvel acertar sem errar. ~ vencendo passo a passo a 
vereda acidentada da imperfeição que se atinge ao planalto magnífico 
da perfeição. Por isso que muito tem acertado, alguma coisa deve ter 
errado, o Governo atual. Mas esses erros são tão invisiveis, tão impon
deráveis, tão insignificantes, que contra eles, para os combater, não 
se formou nenhuma corrente apreciável de opinião. (Muito bem.) 

Onde ela existia? Onde se manifestava? 
Os chefes desse movimento eram anônimos, inteiramente des

conhecidos ao País, sem notoriedade, vaga sequer, na vida pública do 
Brasil. Chefes civis, personalidades civis à frente dele, nenhuma apa
receu assumindo-lhe a responsabilidade com esse destemor dos ho
mens de convicção, que não se arreceiam de apelar para a revolução 
quando, pelos meios legais, não encontram meio de melhorar ou de 
engrandecer o seu pais. 
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Em Sergipe nada poderiam articular os revolucionários contra 
o governo que ali se exerce ... 

O Sr. Eliseu Guilherme - Governo modelar. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- ... governo inspirado no intuito 
de promover o engrandecimento e a prosperidade da pequena terra. 

Depois de 20 dias de angústia, graças à firmeza, à inteligência 
e à energia com que as autoridades federais, com o auxílio do ilustre 
Governador da Bahia, do meu prezado amigo, o honrado Governador 
de Alagoas, e da própria opinião do meu Estado, pôde o Sr. Graco Car· 
doso voltar ao exercício do poder que, nas suas mãos, não se desonrara, 
que, pelo contrário, nas suas mãos sempre se dignificou, pois sempre 
se manteve inspirado, naquele Estado, nos interesses do bem atento ao 
progresso, à riqueza e ao desenvolvimento intelectual e moral de 
Sergipe. 

O Sr. Sá Filho- Está realizando uma grande administração. 

O SR. GILBERTO AMADO- Realizando não só uma grande 
administração, como muito bem acentua o nobre Deputado pela Bahia, 
como também uma boa política, política de paz, de fraternidade e de 
harmonia. (Muito bem.) 

Venho, Sr. Presidente, requerer a V. Exa. um voto de congratu
lações com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Governador da 
Bahia, com o Sr. Governador de Alagoas, e um voto de louvor às For
ças Armadas e às polícias desses Estados, da Bahia e Alagoas, pela efi
ciência com que agiram para julgar o movimento, e que se passe um 
telegrama ao Sr. Presidente de Sergipe, Dr. Graco Cardoso, exprimin
do os sentimentos de júbilo da Câmara na hora em que o pequeno 
Estado, que tenho a honra de representar, se reintegra nos benefícios 
da paz e na segurança da ordem. (Muito bem; muito bem. O orador 
é muito cumprimentado.) 
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A REVOLUÇÃO DE SAO PAULO 

Sessão de 28 de dezembro de 1924 

O SR. GILBERTO AMADO -Quando há dias falava o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Arthur Caetano, entre outros 
apartes, tive ocasião de dar a S. Exa. o seguinte: 

"Estou dando estes apartes porque penso que todos nós, 
brasileiros, no momento atual, devemos definir a nossa si
tuação. Eu, por exemplo, pretendo dar, se puder, resposta 
ao Senador Barbosa Lima. Acho que não é possível emude
cermos sobre tais pontos. Há militaristas; há os que estão 
a favor dos militares ... " 

Tal como saiu publicado, este aparte, com a forma apressada 
em que foi proferido, precisa ser completado e explicado. ~ o que ten
tarei fazer agora. 

Sr. Presidente, penso que a situação do Brasil, em face dos úl
timos levantes militares, impõe a todos os homens políticos uma de
finição de atitudes que não somente se refira ao presente, como tam
bém ao futuro. 

A questão que a análise desta situação comporta e estabelece 
é a seguinte: é legítimo, qualquer que seja a explicação que se lhe dê, 
o levante militar para resolver questões políticas no Brasil? Pensam 
homens como o Sr. Barbosa Lima que sim. Achando espantosa essa 
opinião, julgo do meu dever, dada a autoridade intelectual do eminen
te Senador pelo Amazonas, expender os motivos por que a julgo tal. 

Sr. Presidente, em hipótese nenhuma, qualquer que ela seja, é 
legítimo nem justificável o levante militar para resolver problemas ou 
questões políticas. (Apoiados.) Esse trulsmo não precisaria ser repeti
do. Mas, na perturbação reinante, ainda aparecem homens políticos no 
Brasil capazes de defender o absurdo contrário; e o curioso é que não 
se sentem envergonhados por isso, antes, disso se orgulham e com or
gulho disto tonitroam. 
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Seja-me permitido, Sr. Presidente, concretizar, em palavras li
geiras, certas observações que tenho feito e que andam publicadas 
em escritos meus. 

Não há idéias políticas em jogo no Brasil, formando conflito 
de opiniões, dividindo a Nação em zonas militantes, cada qual por
fiando pela vitória das que supõe mais úteis à coletividade. , 

Por várias causas, fáceis, aliás, de assinalar, não pôde o Brasil 
desenvolver as aptidões nativas da sua vibrátil poluição ao ponto de 
constituir um espírito coletivo próprio, suscetível de criar, aprender, 
ou adaptar por si mesmo formas e normas de ação coerentes e siste
máticas, produtos de sua a I ma, nascidos do seu seio. 

Nada de estranhável há nisso. Outros povos levaram muito 
mais tempo a adquirir esse espírito político, e não tinham o territó
rio do Brasil, a sua gente mal distribuída e separada entre si, a sua 
fraqueza econômica, as singularidades todas, enfim, que nos carac
terizam. 

Inúmeros séculos penou a Itália, a mais inteligente das nações, 
sujeita a todos os domínios, antes que pudesse formar a sua consciên
cia nacional, a sua capacidade de compreender os seus destinos e para 
eles se dirigir. 

No Brasil, o que pode por enquanto haver são questões po!iti
cas; não estamos ainda a jeito de ter idéias politicas. 

Questões pol/ticas no Brasil são aquelas que dizem respeito ao 
conjunto de problemas práticos de que depende o desenvolvimento in
telectual, moral e material do povo brasileiro, isto é, a sua instrução, 
a sua educação, a sua riqueza, e que são, antes de tudo, o ensino públi
co, o povoamento do solo, os transportes, o aproveitamento de energia 
elétrica e das minas de ferro, a ligação do sertão ao litoral, a remodela
ção geral das nossas instituições constitucionais e administrativas para 
as afeiçoar à índole nacional etc. 

Haverá uma questão po!/tica em qualquer dos Estados da Re
pública no dia em que dois ou mais partidos se entrebaterem por 
qualquer desses assuntos ou coisa semelhante que se relacione com o 
que em todos os países, através de todas as deturpações, mais ou menos 
violentas, se chama polltica. 

Estará declarada uma questão po!/tica no Brasil quando se dis
cutir, no Rio de Janeiro, em nome de partidos, separados cada qual na 
sua opinião, se se deve ou não baixar as nossas tarifas aduaneiras, para 
dar nova orientação à formação da riqueza nacional; reformar ou não 
a Constituição de 24 de fevereiro; construir ou não a estrada de ferro de 
Santa Catarina ou São Paulo ao Paraguai; dar concessão a uma campa-
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nhia estrangeira para explorar a siderurgia. Todas estas questões são 
questões políticas, mas só o serão de fato no dia em que por elas se 
interessar o povo brasileiro nas diversas circunscrições da República, 
cada uma das quais nos mandará à Câmara, ao Senado ou nos elevará 
à cadeira presidencial, Deputados, Senadores ou Presidentes e Gover
nadores, atados à obrigação ou ao mandato de por elas porfiarmos e as 
levarmos à vitória. 

O que há aqui é o seguinte: população como entidade política, 
ativa, militante, operando como corpo autônomo, consciente, ligado 
entre si através dos diversos Estados por interesses morais comuns -
papel dos partidos nacionais, sobretudo nos países de regime federati
vo - não existe, nem pode existir ainda. O que há são aglomerados hu
manos que têm noção vaga dos seus direitos e ainda mais vaga dos seus 
deveres. Esses aglomerados constituem-se nos diversos Estados e no 
Distrito Federal em torno de um grupo de homens, os chefes, transitó
rios alguns, outros mais duradouros. 

Quais são as idéias que unem esses chefes a esses aglomerados? 
De minha parte, não as conheço. 

Há, porém, laços muito nobres, tão belos em sua essência quanto 
as idéias. Seria falta de profundeza ter convicção de que sejam menos 
úteis ... 

Esses laços são a lealdade pessoal, os compromissos recíprocos, 
tácita ou expressamente tomados, nascidos da mesma maneira de enca
rar certos assuntos, identidade de interesses, proteção mútua, acordos 
espontâneos ou necessários, explícitos uns, obscuros ou mal revelados 
outros, contingências do meio, conhecimento que têm tais aglomerados 
de que esse homem, esse chefe, é honesto, bem intencionado - todas 
as exceções admitidas, é claro - necessidade de defesa comum contra 
inimigos e dificuldades. Muitas vezes, esse elemento interpretativo, 
esses motivos diversos não colaboram na eleição ou escolha do chefe. 
Homens ágeis, enérgicos e vibrantes, ou frios, voluntariosos, felizes, 
predestinados, robustos de nervos, infatigáveis no trabalho, dedicados 
até o sacrifício, algumas vezes, arrebatam esses agrupamentos atôni
tos, indecisos, os magnetizam, os empolgam, os dominam a seu talante. 

Os diversos movimentos, o jogo dos interesses para a conser
vação desses chefes no poder ou para a conquista dos cargos que dão o 
poder nos Estados, chama-se po/!tica estadual; na União, chama-se 
po/(tica federal. Cada um desses chefes tem o maior empenho em pres
tar serviços aos seus respectivos Estados, para melhor se imporem aos 
seus aglomerados respectivos. ~ da sua honra, do seu dever, da sua habi
lidade de chefe segurar-se o mais tempo possível no poder ou a ele vol
tar o mais depressa. 
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Para isso eles usam tudo - atividade, influência pessoal sob 
todas as formas, talento, energia, esperteza, benefícios diretos ou indire
tos ao Pa(s, esforços desinteressados, inúmeros algumas vezes, e, quando 
lhes convém, várias fórmulas, nem sempre nítidas na aparência e muito 
confusas na substância, a que dão o nome de princípios. Esses prind
pios não entram na sua vida e na sua ação como motivos predominan
tes; são .recursos ocasionais de combate, bandeiras agitadas sem sinal 
nenhum. 

~ certo que há alguma coisa bem diferente de idéias políticas, 
que é o ideal do País, expressão confusa, contendo a visão de sua gran
deza, da sua felicidade e da sua glória, soma do conjunto de aspirações 
a que todos são fiéis com ardor. E há alguma coisa de essencial no ter
reno concreto que está acima dos homens e que resiste a tudo, que os 
une a todos, talvez, no fundo, por obra do espírito de conservação, a 
República, que vive no Brasil como uma árvore robusta -a unidade na 
cional, o regime federativo. Contra aquela unidade nacional, não creio 
que haja monstros que conspirem, por mais que o digam. 

Nesta ausência de idéias políticas - que não pode deixar de 
existir - acentue-se, em abono do nosso caráter, da boa têmpera da 
nossa origem, da limpeza e da beleza moral da família brasileira, tem-~e 
salvado, contudo, por um milagre das virtudes tradicionais da nossa 
gente formada no sacrifício e na luta, o senso da dignidade pessoal. 

Nesse mundo político - note-se bem isto, para honra nossa -
a virtude que mais se preza é a lealdade, e, de tal maneira, que só uma 
coisa degrada verdadeiramente um homem político no Brasil: o não 
ser fiel à sua palavra. 

Entrando em ordem de considerações menos gerais, que vemos 
atualmente no Brasil, do ponto de vista dos interesses nacionais? Os 
Estados da União, todos, sem exceção quase, em absoluta prosperida
de; todos, sem exceção, quase mais ou menos bem governados. A pro
va são as finanças prósperas, o aumento de renda e a falta quase de des
contentes manifestos ou militantes. A ausência de oposição propria
mente dita, oposição popular, das classes produtoras, dos elementos 
orgânicos. Dizem que nos Estados em que houve levantes militares a 
opinião, o povo confraternizou com eles. Sr. Presidente, não é verdade 
tal afirmação, ou pelo menos não pode ser verdadeira. (Apoiados.) 
Se o fosse, isto provaria na população do Brasil um atraso na sua cultu
ra cívica ainda maior do que a que acima deixei esboçada. Mas, se isto 
fosse verdade, o que deveríamos concluir desse fato é que os homens 
políticos do Brasil não devem, em virtude desse mesmo fato, mais do 
que por qualquer outro, abandonar essas populações à sua própria in-
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cultura, sob pena de cometerem esses políticos um crime incomparável 
contra elas mesmas. Seria o mesmo que em um hospício de alienados 
permitirem os médicos do estabelecimento que os loucos fizessem o 
que bem entendessem. Em discurso que proferi nesta Casa, em 1916, 
sobre as Instituições Pol(ticas e o Meio Social no Brasil, mostrando 
como as "realidades sociais no Brasil estão abaixo das instituições que 
as regem, "dizia eu "que a ação política em nosso País não pode deixar 
de exercer-se senão através de homens bem intencionados, que possam 
suprir, pela própria energia construtiva, atividade e patriotismo - no 
sentido do desinteresse pessoal e da capacidade de resistência às agita
ções improfícuas - as insuficiências de uma população ainda incapaz 
de exercer os seus direitos políticos e cumprir, como responsável pelos 
próprios destinos, os deveres cívicos que lhe incumbem." 

Não vejo motivo para modificar hoje este juízo. Não vai despri
mor no que aí se contém em relação ao povo brasileiro, dos mais aptos, 
inteligentes e bem dotados para conceber os altos destinos da civiliza
ção. Mas não é possível fechar olhos à realidade. 

O certo é que em um país de 32 milhões de habitantes o coe
ficiente de analfabetos é ainda muito avultado, e que as condições es
peciais da formação política do meio não foram de molde a criar uma 
vida coletiva unânime, por assim dizer, em que a vontade nacional 
se exprima pelas massas. Se o corpo eleitoral é, por sua natureza, em 
sua maioria, quase analfabeto; se este corpo eleitoral não atinge sequer 
a um milhão, como acreditar seriamente na intenienção direta, cons
ciente, da população do País na solução dos problemas nacionais, que 
são problemas científicos, técnicos, problemas de homens de Estado, 
de sociólogos? Aqueles dos ilustres brasileiros que acreditam, por 
exemplo, no efeito mágico do voto secreto, pergunto se realmente 
acham posslvel que essa providência poderia acarretar senslvel modi
ficação no Brasil. A verdade é que o voto secreto não poderia enviar 
para o Congresso Nacional gente melhor do que os senadores e depu
tados que atualmente representam o País. Para que houvesse escolha 
realmente consciente, seria preciso que o corpo eleitoral estivesse a 
par, pelo conhecimento direto, dos problemas do Brasil, problemas 
que as massas não estão aparelhadas a compreender. Seria preciso que 
entre essa massa e os seus representantes houvesse comunicação mais 
direta, comunicação que não será o processo de votação que obterá. 
Em todo o caso, é esta do voto secreto uma tentativa a fazer-se, tenta
tiva pol/tica, que deve ser apoiada como experiência, porque o dever 
dos homens políticos, em um país como o Brasil -que é uma grande 
experiência - é não deixar sem apoio toda tentativa orgânica que pos-
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.>a favorecer essa maior comunicação dos órgãos de direção com a po
pulação do País. 

Diante desta ligeira exposição, Sr. Presidente, pergunto: a in
surreição militar poderia ser salvação? Seria qualquer dos tenentes ou 
dos generais revoltados que poderia melhorar ou modificar para me
lhor o que aí se encontra? 

O Governo atual, Sr. Presidente, representa a vitória da opinião 
civil sobre as ambições militares. (Apoiados.) Será a glória permanen 
te do Sr. Epitácio Pessoa não se ter dobrado às imposições militares. 
Da sua resistência, que o Sr. Arthur Bernardes, com tanta firmeza con 
tinua nos dias agoniados que atravessamos, recolherá o Brasil grandes 
benefícios. (Muito bem.) E a significação histórica do Governo atual é 
esta: reintegrar o Brasil na ordem civil, quebrando de vez o militaris
mo. (Muito bem.) 

O Sr. Arthur Bernardes achou diante de si dois caminhos: dadas 
as prevenções injustificáveis de parte das Forças Armadas contra S. Exa., 
prevenções não fundadas em motivo algum patriótico - se sabem de 
algum, digam-me, eu as ignoro - S. Exa. tinha dois caminhos quando 
chegou ao poder: ou cortejar esses elementos ou manter-se distanciado 
deles, cumprindo o seu dever de administrar o País. Pareceu a S. Exa. 
que este era o caminho que lhe cumpria seguir, o que lhe ditava não 
só o interesse do País, como a sua própria honra individual. Com um 
pouco menos de sinceridade, S. Exa. poderia, talvez - pensam alguns
anistiando os revoltosos de 5 de julho, conseguir a pacificação dos es
píritos. Mas seria digno de um homem de Estado deixar aberta uma 
questão como esta, da luta do País com o militarismo, questão prima
cial para a vida da República? Sinceramente, penso que não. 

Na energia com que procurou diminuir o prestígio de todos os 
agitadores, de todos os anorgânicos, está o traço principal que caracte
riza a história da República a ação do Sr. Artur Bernardes. S. Exa. co
meçou, com toda a sinceridade, a usar dos elementos de que dispõe em 
nosso regime o Chefe do Poder Executivo para diminuir, enfraquecer, 
aniquilar todas as forças de anarquia e de dissolução associadas ao es
pírito de rebelião militar de que elas eram as exploradoras e estimu
ladoras. 

Sinceramente, Sr. Presidente, acho que o Presidente, neste pon
to, cumpriu o seu dever: esse era o seu dever. Qualquer transação neste 
sentido seria perigosa para o Brasil. Seria um grande erro. Poderia ser 
vantajoso para S. Exa., pessoalmente, e para todos nós, mas não seria 
útil para o Brasil. 
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Onde o movimento não era militar, onde havia agitação po/(ti
ca, onde havia luta po/(tica, no Rio Grande que fez o Presidente? Aten
deu à real idade da situação; interveio suasoriamente, usou do seu pres
tigio no sentido da pacificação; a reforma da Constituição do Rio Gran
de foi levada a efeito; a pacificação se objetivou no Tratado de Pedras 
Altas. A esse tempo, já ia adiantada a tarefa administrativa, o caminho 
estava desbravado; tudo o que era preciso fazer ia começar a ser feito. 
Ao Governo não se faziam quase acusações. Honestidade absoluta, si
sudez, economia, redução de despesas ... Certos erros foram cometidos 
e não poderiam deixar de ser. Mas que são esses erros diante dos bene
ficios que se iam produzindo? Os homens de trabalho, contentes; em 
toda parte, novas esperanças surgindo em todo o País. Foi em meio 
a essa atmosfera de serenidade renascente que irrompeu o levante mi
l i ta r de São Paulo. 

Sinceramente, Sr. Presidente, que queriam os militares com esse 
movimento? Oficiais reformados na sua maioria, recebendo em dia os 
seus vencimentos; homens sem grande cultura quase todos, sem essa in
quietação de alma nascida das agitações permanentes do pensamento 
aplicado; pouco lidos, em geral, em matéria política; ignorantes das 
idéias políticas em debate no mundo; desconhecedores totalmente dos 
problemas do Brasil - porque os problemas do Brasil só podem ser co
nhecidos por homens de cultura pol ltica ou científica, por técnicos, co
lonizadores ou estudiosos dos fenômenos sociais - que queriam esses 
homens? 

Os programas revolucionários que eles apresentaram, como há 
dias assinalava o eminente Deputado por São Paulo, o meu querido 
amigo Sr. Júlio Prestes, "não tinham idéias; eram tão pobres de con
ceitos e, mesmo, de convicções que roçavam pela imbecilidade". 

Os homens indicados por eles como capazes de salvar o País 
ou melhorar as suas qualidades são homens da mesma formação in
telectual e moral que os atuais governantes. Não vejo, realmente- com 
toda a sinceridade o digo - em que o advento ao poder do Sr. Pruden
te de Moraes ou a volta do Sr. Wenceslau Braz pudesse trazer influxo 
diferente à coisa pública. Com a idéia da deposição do Presidente da 
República, da dissolução do Congresso e do Supremo Tribunal não vi 
nos programas nada de prático ou de profundo, sinceramente revelador 
da intuição polltica ou de conhecimento das condições peculiares do 
Brasil. 

Não acredito, como disse, que o corpo eleitoral se achasse, de 
um momento para outro, apto a escolher melhor Congresso do que o 
atual. Quanto ao Supremo Tribunal, Sr. Presidente, creio não errar 
dizendo que essa corporação não desmerece do Brasil. (Muito bem.) 
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Não ouvi acusação a nenhum dos Srs. Ministros quanto à honestidade 
pessoal. Creio que é este fato raro no mundo. Nenhum dos escânda
los que em vários países dos mais adiantados têm ultimamente envol
vido a alta magistratura judiciária ocorreu em nosso País. Se há defi
ciência ou falhas na organização do poder, esta há de ser preenchida por 
uma reforma constitucional, preocupação de grande número de espí
ritos ligados ao atual Governo, o chefe do qual, Sr. Artur Bernardes, 
acaba de sugeri-la ao Congresso e ao povo brasileiro em sua última 
Mensagem. 

Resulta, assim, impossível a alguém de boa fé descobrir a razão 
desses levantes militares e os seus propósitos. Justificá-los, só a ignorân
cia levada ao extremo nunca visto da estupidez ou a paixão, a má fé, 
o desamor completo ao Brasil, a imprevidência, a inconsciência, a 
maldade. 

Combatê-los é o nosso dever (apoiados); deve constituir o pro
grama de todos os brasileiros que não sejam totalmente tapados de in
teligência ou tenham qualquer simpatia no coração pela terra em que 
nasceram. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, há aspectos a serem postos em relevo para mais 
salientar a significação desses movimentos. E, com efeito, o Brasil o 
país em que os militares gozam de maiores regalias e vantagens de toda 
a natureza. E o Brasil dos raros países, senão o único, em que os milita
res na ativa podem votar e ser eleitos para os cargos de representação 
popular; os vencimentos desses militares são dos mais avultados, senão 
os mais avultados do mundo. As prerrogativas e privilégios outorgados 
à classe militar no Brasil são sem comparação com os de qualquer outro. 
E o Brasil o único país em que o militar reformado ganha mais do que 
o militar na ativa. Acresce que, pelo total dos efetivos, pelos serviços 
que esse total reduzido comporta, a oficialidade militar tem em nosso 
País relativamente pouco que fazer, sendo o trabalho dos militares que 
mais trabalham igual, na melhor das hipóteses, ao do funcionário civil, 
ao do simples burocrata que entra de manhã em sua repartição e sai à 
tarde. Por outro lado, os riscos da profissão militar no Brasil são míni
mos. Estando o Brasil, por disposições imperativas da sua Constituição 
e pelas determinações inflexíveis das suas tradições, dos seus hábitos 
e dos seus interesses, por seus tratados e compromissos internacionais, 
obrigado a uma política de paz absoluta com as nações estrangeiras, 
é fácil concluir que o perigo de uma guerra exterior ameaçando o mili
tar é hipótese pouco provável de se tornar realidade. 

Todas as providências reclamadas pelas classes militares têm 
sido atendidas pelos governos republicanos: missões estrangeiras para o 
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Exército e para a Armada, armamentos aperfeiçoados, quartéis-mode
los. As classes armadas pesam no orçamento do Brasil em proporção 
evidentemente superior ao que seria de desejar numa distribuição equi
tativa de gastos públicos. 

Seria injusto deixar de salientar que grande número, senão a 
maioria dos militares oficiais do Exército e da Marinha se têm aprovei
tado dessas vantagens para aperfeiçoar os seus estudos técnicos e culti
var o seu esp(rito. Possuem o Exército e a Marinha do Brasil, em seu 
seio, homens de alto valor, velhos e moços, tanto moral como intelec
tual, brasileiros que honram a nossa Pátria e que são os maiores t(tulos 
do nosso apreço e da nossa admiração. Entusiastas pela classe e pela 
grande nobreza dos deveres a ela inerentes, esses militares trabalham 
com zelo e desinteresse, realizando, dentro das suas possibilidades, 
obra de que todos nos devemos orgulhar. 

No contato com alguns oficiais do nosso Exército e de nossa 
Marinha tenho encontrado, Sr. Presidente, muitas vezes, essa satisfação 
de ser brasileiro, rk, pertencer ao mesmo pa(s a que eles pertencem e 
trabalhar por eles, na mesma época em que eles trabalham, para o en
grandecimento comum da nossa Pátria. (Apoiados.) 

Não é, pois, nem poderia ser a esses homens, às classes que tão 
nobremente representam, que se põem em causa quando se fala do 
problema que estou expondo. Mas o problema existe, problema que a 
meu ver é o principal do Brasil e que nos cumpre encarar como ho
mens de Estado: cumpre-nos tornar imposs(veis os pronunciamentos 
militares. Não preciso aludir, Sr. Presidente - porque está no espírito 
de todos e já tem sido dito tantas vezes e a todos os momentos se com
prova e documenta - ao mal que causam ao Brasil, em todos os senti
dos, à sua civilização, à educação do seu povo e ao preparo de suas 
elites, para não falar na sua economia, na sua finança, esses levantes 
militares. Perde com eles a Nação a idéia de governo; malbarata-se a 
concepção d~ honra. País em que os militares faltam a seus deveres 
é país em que tudo se perde. E tudo se deve perder menos a honra, e 
os depositários da honra de um pa(s são os militares. Os militares que 
se revoltam ferem a dignidade nacional, servem-se da situação privi
legiada que lhes é dada para, de maneira que não desejo qualificar, 
desmoralizar perante o Pa(s a noção de dever e de honra de que eles 
deviam ser os guardas vigilantes e os cultuadores ardentes. (Muito 
bem.) 

O que se reclama do governo atual, o que se quer impor ao Sr. 
Presidente da República, o que exora o Sr. Barbosa Lima, para citar 
o mais autorizado, ao Congresso Nacional é que transija com esses mi-
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litares que faltam aos seus deveres de honra e que não podem inspirar 
confiança à Nação, equiparando-os àqueles que a defendem. (Apoia
dos.) Esta é a questão apresentada por S. Exa. nos seus recentes dis
cursos, a qual está a exigir de todos nós atitude clara. Mas a questão 
há de ser colocada também nos termos em que com franqueza a expôs 
o Sr. Presidente da República na sua Fala à Nação, de 15 de novem
bro último, dizendo dos militares revoltados: "Revoltam-se para obter 
anistia ... E antes, por que se revoltaram?" Não há como sair disto. 

Certo, não há como repelir o pensamento de anistia. (Muito 
bem.) Nenhum homem de Estado a ele pode ser contrário, em prin
cípio e diante de fatos em que ela se imponha. Mas, como fugir, na con
sideração do assunto, à pergunta do Sr. Presidente da República: "An
tes por que se revoltaram?" E a questão tem que ser encarada para ser 
resolvida. A anistia a resolveria? Seria digna de um Chefe da Nação 
deixar aberta questão tão essencial? Ao menor desgosto real ou imagi
nário causado às Forças Armadas não continuaria ameaçado de novas 
rebeliões - o que seria um nunca acabar? 

O problema tem que ser enfrentado de maneira precisa: o Bra
sil não pode continuar sujeito às rebeliões militares; elas, ainda que 
fossem bem intencionadas, e nunca o são - e não são sobretudo no caso 
das que se têm produzido entre nós - elas não trazem beneHcio à Na
ção; não trazem nenhum elemento positivo, orgânico, a solução dos 
problemas nacionais; elas não podem contribuir para aumentar a pro
dução nacional, para o saneamento da moeda, para o fortalecimento 
do crédito, para o prestígio internacional do Brasil, de maneira a ser
vir ao seu comércio exterior, base da prosperidade nacional e da feli
cidade de todos os brasileiros. O Brasil tem que impedir, de qualquer 
maneira, a renovação dos levantes, dos pronunciamentos militares, e 
isto só pode ser obtido pelo fortalecimento da autoridade civil (muito 
bem, muito bem), pelo seu dom(nio sem contraste, ainda que isto acar
rete a divisão do País em dois campos- os que estão ao lado da ordem 
civil e os que estão ao lado da desordem militar. (Muito bem; apoiados.) 
Esse problema só pode, portanto, ser resolvido pela luta. 

Falou o nobre Senador pelo Amazonas na anistia concedida, o 
ano passado, aos revolucionários rio-grandenses. Toquei neste caso 
acima. No Rio Grande não havia uma rebelião militar; havia uma agi
tação política, uma crise política. 

O Presidente da República, revelando-se, neste ponto, homem 
de Estado, usando do imenso prestígio de que dispõe em nosso regime 
o Chefe do Poder Executivo, conseguiu dar solução à crise pol ltica. 
Obtiveram os revolucionários rio-grandenses a reforma da Constituição 
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do Estado e a eleição e o reconhecimento de seis deputados, coisa que 
parecia impossível. Pacificado o Estado, acordantes as partes em luta, 
a anistia se impunha. O problema estava resolvido no Rio Grande, e 
praticamente está resolvido com a reforma constitucional. 

Diante do levante militar que começou em São Paulo e ainda 
continua em armas nas margens do Paraná, paralisando a Nação e tor
nando imposslvel o governo normal do País, não há nenhum problema 
resolvido. A autoridade constituída está ainda sendo discutida com 
armas na mão: essa autoridade, há ainda zonas do País sobre que ela não 
se estende incontestada; os pontos de vista em conflito não se anula
ram em um só. E, depois, tudo ficaria de pé. O ponto central da questão 
é o mesmo, isto é, o direito dos militares à rebelião. 

Menos sincero consigo ou com a Nação, o Sr. Presidente da Re
pública poderia chegar a promover o que o Senador chama de concilia
ção de esp/ritos. Como? S. Exa. declarou em termos claros, na sua Fala 
à Nação, que, do seu ponto de vista, "seria um crime de traição à Pá
tria, que a História não perdoaria e de que um homem do meu patrio
tismo não seria capaz. Faço-o por estar sinceramente convencido de 
que, se preferisse minha comodidade pessoal à espinhosa missão do go
verno, entregaria a Pátria ao regime dos pronunciamentos, precursores 
da anarquia e comprometedores da sua integridade. Não! Defenderei 
até o último alento da minha vida o prestígio da autoridade que me foi 
entregue, e isto justificará a confiança em mim depositada". 

Sr. Presidente, inimigo individualmente de toda idéia de repre
sália pessoal, amigo da filosofia, da piedade e da confraternização, eu 
não posso, porém, compreendê-la como prejuízo da honra e do bem da 
minha Pátria. (Muito bem.) Inimigo desta é o militarismo, são os pro
nunciamentos militares. Devemos combater esse inimigo até vencê-lo. 
Se o Governo atual não o destruir de todo, por todos os meios, o Go
verno que se lhe seguir será obrigado a continuar a sua obra. Essa é a 
luta de que o Presidente da República é a encarnação. 

O levante militar é a sufocação da opinião pública, o estado de 
sítio, a censura, a falta de oposição parlamentar ou nos jornais, a ausên
cia de crítica. 

Como combater o Governo pelos seus erros voluntários ou in
voluntários, se ele está empenhado no esforço tenso de nos salvar a 
todos, de salvar o País de um inimigo diante do qual os erros que ele 
cometa são ninharias? (Muito bem.) 

E aí está a razão do aparte que dei outro dia ao nobre Depu
tado pelo Rio Grande, meu prezado amigo, Sr. Batista Luzardo: "Dian
te do perigo comum, apagam-se as nuances. A República civil é tudo e a 
ela tudo devemos sacrificar". 
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Assim, aqueles que desejam retirar das mãos do Governo os po 
deres excepcionais de que ele está investido lhe dêem os meios para isto, 
conciliando os esp/ritos, reconhecendo a supremacia constitucional da 
República em toda a sua plenitude. (Muito bem; muito bem. Palmas no 
recinto. O orador é vivamente cumprimentado.) 

153 



ELEIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Sessão de 1 2 de setembro de 1 925 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, desejo fazer algu
mas considerações sobre a atualidade pol (tica do Brasil, sobre o meio 
social, o sistema representativo e o voto secreto. 

Ao entrar nesta Casa, informado de que eu ia falar, um jornalis
ta perguntou-me o que era o meu discurso. Procurei dar-lhe uma idéia 
desse discurso. Concluiu ele, com ar displicente: "Será então um dis
curso teórico" - querendo dizer com isso, naturalmente, que não era 
descompostura ou ataque a alguém. Retorqui-lhe que não teria esse 
caráter, porque é um discurso prático. Em geral, aqui só se dá o nome 
de discurso prático às orações em que se ataca personalidades, e de 
discursos teóricos aos que são repletos de citações, de erudição e de 
ilusões. 

O meu discurso, Sr. Presidente, como V. Exa. vai ver, não é 
nada disso: é um estudo imparcialíssimo da atualidade brasileira. 

O Sr. Agamenon de Magalhães - Feito por um sociólogo. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Não diga assim; pensarão que é 
um discurso teórico. ~ uma espécie de inventário do que possuímos 
como realidade polltica, e oportuno, no momento em que se discute 
a modificação da nossa lei eleitoral e em que se trata de reunir a con
venção para a escolha de candidatos à Presidência da República. 

As Condições Pollticas do País 

Pela Sinopse do recenseamento realizado em 1920, pela Dire
toria-Geral de Estat(stica, publicado este ano, pudemos apresentar per
feitamente os coeficientes da população do Brasil em 1872, em 1890, 
em 1900 e em 1920, segundo instrução, sexo e idade. 

Não preciso dizer que é esse o único meio que se possui para 
julgar das condiçõespol/ticas de um pa/s. 
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O Sr. Tavares Cavalcanti- V. Exa. pôs o dedo na questão. 

O SR. GILBERTO AMADO - Desprezemos os dados forneci
dos pelos recenseamentos anteriores e consideremos apenas os resulta
dos do último recenseamento levado a efeito com tanto zelo e tão ri· 
goroso método científico pela Diretoria de Estatlstica. 

Por esses dados, nós vemos que, do total da população atual do 
Brasil, 7.493.357 individuas sabem ler e 23.142.248 não sabem ler, isto 
é, que é de 245 por mil o coeficiente dos habitantes do Brasil que sa
bem ler, e de 755 por mil, o coeficiente dos habitantes do Brasil que 
não sabem ler. 

Estão aí incluídos estrangeiros, crianças e mulheres, o que im
porta saber para o ponto de vista do estudo que tenciono fazer. Destes 
7.493.357 que sabem ler, 827.391 são estrangeiros, o que reduz o 
número de brasileiros que sabem ler a 6.665.966. 

Daqueles 7.493.357 que sabem ler, diz a Sinopse, 4.470.068 
pertencem ao sexo masculino e 3.023.289, ao sexo feminino. Tirando 
daquele total do sexo masculino, por um cálculo aproximado, o núme
ro de estrangeiros, pode-se concluir que o número de individuas brasi
leiros do sexo masculino que sabem ler não atinge a quatro milhões re
dondos, inclusive crianças menores de sete anos e menores de quinze 
anos em diante. Todos os cálculos feitos, deduzido o total de pessoas 
do sexo masculino o número dessas crianças e menores, somos levados 
a concluir que não passa de um milhão, ou sobe a pouco mais de um 
milhão, o número de brasileiros adultos que sabem ler. 

O Sr. Tavares Cavalcanti - E diz-se que o Brasil é um pais 
civilizado. 

O SR. GILBERTO AMADO - Agora, tiremos desse total o 
número de semi-analfabetos, que apenas soletram e que naturalmente 
são incluídos entre os que sabem ler. Pensemos naqueles que apenas 
lêem jornal ou um outro romance ou revista e podemos assim ter pre
sente, em toda a realidade, o material político brasileiro, o eleitorado, 
os cidadãos, o espírito, a mentalidade nacional, o povo brasileiro. 

Verificaremos, assim, que não chegará a meio milhão o número 
de pessoas que no Brasil seja capaz de formar qualquer idéia, por ele
menta r que seja, das coisas. 
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O que revelam as Estatísticas dos Estados e do Distrito Federal 

O estudo fica ainda ma1s Interessante se nós o pormenorizar
mos pelo estudo e apreciação das estatísticas nas Capitais dos respec
tivos Estados e do Distrito Federal. Sendo as Capitais dos Estados e o 
Distrito Federal os centros mais animados, ativos e instruídos do País, 
por aí se pode chegar a conclusões ainda mais interessantes. 

O Distrito Federal possui apenas 398.144 pessoas do sexo mas
culino que sabem ler. Desse total, teremos que deduzir ainda estrangei
ros e crianças. Não será exagero admitir a existência, apenas, de 150 
mil brasileiros, sabendo ler, isto é, podendo intervir na vida nacional. 
São Paulo, Capital, possui 189.097 pessoas do sexo masculino que sa
bem ler, inclusive estrangeiros e crianças. Um cálculo aproximado nos 
dará 80 mil, se tanto, de homens brasileiros que sabem ler, capazes de 
intervir na vida nacional. Bahia- Salvador- possui apenas 78.817 pes
soas do sexo masculino que sabem ler, inclus_ive estrangeiros e crian
ças; Rio Grande do Sul, 54.434, inclusive e~trangeiros e crianças; Pará
o que me surpreendeu, mais do que Recife! - 64.098, inclusive estran
geiros e crianças; e assim por diante, dando para cada cidade uma mé
dia muito reduzida de homens sabendo ler, em condições de poder in
tervir na vida né!cional. 

Mais longe se pode ir ainda, considerando a estatística do elei
torado, Estado por Estado. Não vai além de um milhão o número de 
eleitores que votam nos 1.317 municípios - 809 cidades e 508 vilas
compreendendo os 3.724 distritos que há no Brasil. 

Estudando as condições deste eleitorado, somos levados a con
cluir, logo à primeira vista, que somente um décimo, se tanto, deste 
eleitorado, isto é, 100 mil pessoas, em um cálculo otimista, têm, por sua 
instrução efetiva e sua capacidade de julgar e compreender, aptidão 
cívica no sentido político da expressão. Digo 100 mil, como poderia 
dizer 1 O mil, conforme a significação que se der à expressão "aptidão 
dvica". 

Que é o Povo Brasileiro 

Assim, quando falam aqui na Câmara, e fora dela, em povo bra
sileiro, dizendo o povo quer isto, o povo resolveu aquilo, parece-me 
que não precisam bem a questão. 
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Tomo, para argumentar, um artigo do Prof. Vergueiro Steidel, 
publicado há dias em um jornal desta cidade, em que se compendiam 
em forma segura alguns dados da questão. 

O Sr. Herculano de Freitas - Uma grande autoridade intelec
tual e moral. 

O SR. Gl LBERTO AMADO- Por isso, tomei o seu artigo como 
base de minha argumentação: 

"Conquanto a forma de governo adotada pelo nosso Pa (s 

seja a forma representativa, ninguém poderá sustentar, ern 
boa e sã consciência, que o Governo representa a verdadei
ra vontade nacional. O modo prático de se realizar a repre
sentação é a eleição, isto é, a manifestação da vontade de 
cada cidadão que, reunida à de outros cidadãos, constitui 
o pensar da maioria, que tem de governar, porque são as 
maiorias que dirigem as minorias. Mas, para que haja vonta
de, é indispensável que ela seja livre e consciente, e é isso pre
cisamente que falta entre nós para que o voto, que é a expres
são polftica da vontade, possa realizar a sua função. 

Como se fazem as eleições entre nós, mesmo nos centros 
mais populosos? Uma comissão central de um partido- que 
de partido apenas tem o nome, porque não se lhe conhece 
programa nem idéias - composta exclusivamente de deten 
tores do poder, e que obedece às ordens do Chefe do Exe
cutivo, designa e nomeia os candidatos, apresenta-os ao elei 
tarado e ordena que sejam eleitos. Em verdade, o que há é 
uma nomeação e não uma eleição. O corpo eleitoral se com
põe de certo número de eleitores, muito pequeno, em re
lação ao número de habitantes do Pais, que não se congre
gam em torno de ideais, mas que rodeiam os chefes pol íti
cos locais, de quem recebem empregos, favores, dinheiro e, 
às vezes, um simples par de sapatos, e que não conhecem os 
candidatos nem mesmo pelos seus nomes. Há alguns, em pe
queno número, que sabem ler e escrever e teriam veleidades 
de votar em pessoas que lhes inspirassem confiança, se com 
isso não arriscassem seu pequeno emprego ou ainda a amiza
de do chefe local. Raros são os que têm a independência de 
se rebelar contra as ordens vindas do alto. Quando se reali 
za uma dessas comédias, que se chama uma eleição, os pri-
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meiros comparecem dirigidos por um capataz, do qual rece
bem a cédula, sem saberem em quem estão votando e sem 
terem consciência do ato que estão praticando; os segundos, 
por fraqueza de caráter, timbram em mostrar aos chefes a 
sua fidelidade e os terceiros se abstêm, porque não há candi
datos de oposição em quem votar, e porque, quando os hou
vesse, o seu voto não seria apurado. Quando há oposições lo
cais que se formam em torno de pessoas que disputam entre 
si o predomínio polltico na distribuição de empregos, e não 
em torno de idéias, a eleição se resolve por uma luta a mão 
armada entre os dois grupos, e no fim registram-se algumas 
mortes ... e as coisas continuam como dantes. 

Uma vez que não há partidos, e, portanto, não há candi
datos que disputem os lugares, os votos recaem somente 
sobre os candidatos do Governo, e, para que não venha à luz 
a abstenção, que é indício seguro de indiferentismo político, 
as mesas eleitorais fazem figurar um resultado diferente da 
realidade e a bico de pena fazem surgir eleitores, muitas ve
zes mortos há muito tempo." 

Creio, Sr. Presidente, que tudo quanto acabo de ler é expres
são da verdade, mas é uma verdade que não pode ser modificada: não 
temos corpo eleitoral ativo, democrático, à altura do sistema represen
tativo. Onde jaz o engano de quem verificava esta verdade é em atribuir 
esse estado de coisas às nossas instituições, ao regime atual e sobretudo 
aos pollticos brasileiros. Nada mais superficial do que esse modo de ver. 

Em 1916, fazendo estudo da História do Brasil, notando como 
os homens do passado tinham a mesma mentalidade dos do presente 
por falarem sempre, a jeito romântico, do povo, enchendo a boca com 
esse vocábulo, perguntava eu: 
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"Que é o povo brasileiro? Não podia ser o povo brasileiro 
o milhão e meio de escravos, o milhão de índios, uns e ou
tros, politicamente sem significação, integrados que eram, 
uns e outros, com os seus respectivos senhores, ou ainda sel
vagens, aqueles últimos. Constituiriam o povo brasileiro os 
cinco milhões de agregados das fazendas e dos engenhos, cai
piras, matutos, jagunços, gaúchos, caboclos, vaqueiros, capan
gas, capoeiras, cangaceiros, pequenos artífices das vilas e das 
aldeias, trabalhadores rurais, colonos, pequenos lavradores 
dependentes? E ainda mais, os dois milhões ou o milhão e 



meio de negociantes, empregados públicos ou particulares, 
de todas as profissões?" 

Concluí eu, louvando, aliás, todos esses brasileiros, por suas vir
tudes, sóbrios, valentes, de bom coração e altas aptidões. O povo bra
sileiro, politicamente considerado, como realidade viva, seria composto 
das 200 ou 300 mil pessoas pertencentes às famílias proprietárias, os 
fazendeiros, os senhores de engenho, de cujo seio saíam os advogados, 
os médicos, os engenheiros, os altos funcionários, os diplomatas, os 
chefes de empresa, únicas pessoas que sabiam ler, tinham alguma no
ção positiva do mundo e das coisas e poderiam compreender o que vi
nha a ser monarquia, república, sistema representativo, direito de voto, 
governo etc. 

O Voto Secreto 

No artigo de que li o trecho acima se continuava dizendo: 

"Esta situação não pode e não deve continuar, pois ela 
não é a expressão dos bons princípios. Para modificá-la, só 
há um remédio: é a instituição do voto secreto, adotado hoje 
em todos os países civilizados, que permite a formação de 
verdadeiros partidos e assegura a verdade eleitoral." 

Sr. Presidente, devo declarar que não sou contra o voto secreto, 
que darei meu voto ao projeto que venha com ele a esta Câmara. Mas 
não acredito e não vejo como o voto secreto possa modificar a situação. 
Ao contrário do Prof. Steidel, penso que a situação não pode deixar de 
continuar, e que não há força humana capaz de modificá-la. Se o elei
tor não tem capacidade para escolher, como pode o caráter secreto do 
voto lhe dar, de um dia para outro, essa capacidade? O que há, Sr. Pre
sidente, é uma grande confusão a respeito de votos e de democracia. 
Não é o ato de votar que caracteriza o voto: é o nexo político entre o 
votante e o votado. Nos países em que há idéias pol (ticas em jogo, o 
eleitor vota por suas idéias, seus pontos de vista, seus interesses, e es
colhe então os indivíduos que a seu ver melhor representam essas idéias 
ou melhor podem combater por elas. Assim, o eleitor trabalhista vota 
no candidato trabalhista que reúne maiores qualidades para o 
êxito de sua causa. O eleitor republicano radical, no que o mais firme-
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mente ou mais galhardamente mantém os princ(pios do radicalismo. O 
eleitor conservador, republicano moderado, centrista ou extremado 
realista ou católico, nos candidatos respectivos. O mundo, hoje, a esse 
respeito, está dividido por toda parte nos países em que existe povo 
político, isto é, aglomeração de grupos separados por pontos de vista 
diferentes; está dividido entre revolucionários e reacionários. Os parti
dos intermediários, do centro, desaparecem, anulam-se no embate das 
extremas, a extrema-esquerda, isto é, trabalhistas, socialistas interna
cionais e comunistas, e a extrema-direita, isto é, republicanos, ultracon
servadores, realistas e fascistas, última expressão, interessantíssima, da 
reação. Quer dizer, o mundo hoje está dividido entre a internacionali
dade e a nacionalidade, entre a idéia da humanidade e a idéia de pátria. 

O voto secreto, entre nós, não transformaria os nossos eleito
res, não lhes daria, nem lhes poderia dar mentalidade nova ou diferen
te. Eles não ficariam, de um dia para outro, socialistas, comunistas, 
monarquistas ou fascistas com o conjunto de significações parciais que 
essas palavras implicam. Não seria o fato de votarem eles secretamente 
que daria significação pol (tica, representativa, ao seu voto. (Apoiados 
gerais.) 

As Atitudes dos Políticos e o Eleitorado 

Nem esses acordos parciais, transitórios, fragmentários, em tor
no de certas questões do dia, existem entre nós para o efeito do voto. 

Vou dar um exemplo que mostra claramente, descarnadamen
te em toda a sua nudez, a nossa situação. O nosso colega, Sr. Vicente 
Piragibe, tem tratado ultimamente de uma questão que a meu ver in
teressa o País profundamente. Antes de pertencer a esta Casa, já eu, 
em artigo de jornal, também escrevia sobre ele: a questão do protecio
nismo aduaneiro. S. Exa. tem sido louvado por grande número de bra
sileiros; a Imprensa tem discutido os seus discursos. Pois o intelectual 
e o moral de S. Exa. terá qualquer repercussão no seu eleitorado? No 
eleitorado da Capital da República? Haverá 10 eleitores que deixem 
de votar em S. Exa. porque S. Exa. é contra o protecionismo? Há 
alguém que vote em S. Exa. por este motivo? Não! Os seus eleitores 
continuarão a votar em S. Exa. porque apreciam o valor intelectual e 
moral de S. Exa., devem-lhe favores, sabem que S. Exa. é honesto, com
petente, digno, isto é, por motivos meramente pessoais. Por esses moti
vos, só e só é que se vota no Brasil. Por esses motivos é que todos nós 
somos eleitos, por esses motivos, que, ai i ás, reputo tão nobres como 
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quaisquer outros, é que toda a gente é votada no Brasil e o foi durante 
a monarquia, sob cujo regime o estado social do Brasil era o mesmo que 
o atual. 

O Exemplo da Capital da República 

Note-se que cito um exemplo da Capital da República, o cen
tro mais populoso e mais culto do Brasil. Os eleitores que votaram em 
S. Exa. são os mesmos que deram os seus votos ao Sr. Sampaio Corrêa, 
protecionista confesso, assim como os eleitores que votaram nos nossos 
colegas, Sr. Nicanor Nascimento, radical-socialista confesso, e no Sr. 
Azevedo Lima, comunista declarado; são os mesmos que votaram no 
Sr. Paulo de Frontin, católico confesso. A verdade é que, se bem exa
minarmos as coisas, com espírito científico, com ânimo de ver, olhan
do-as diretamente, seremos obrigados a concluir que não há na Capital 
da República, onde existem 100 mil brasileiros do sexo masculino que 
sabem ler, 500 pessoas, digamos 800, que possam interessar-se realmen
te por essa questão de protecionismo ou livre cambismo. E é uma 
questão que diz com o estômago, uma questão elementar que diz com 
o pão de todo o dia, com a substância e o bem-estar de cada um. 

Deixemo-nos, pois, de fumaças e consideremos as coisas como 
elas são na realidade. 

Nada reflete mais o nosso estado social que a Imprensa da Ca
pital. ~ raro que apareçam nela antigos líderes iniciando ou desenvol
vendo o estudo de questões políticas, propriamente ditas, no sentido 
elevado da expressão. E não aparecem porque não haja talento e apti
dão entre os jornalistas: é porque não interessa ao público, e não inte
ressa ao público porque este não está ainda em estado de se interessar 
por essas coisas. Essa questão do protecionismo interessa ao Centro 
Industrial, aos donos de fábrica, a algum político ou outro, a algum 
curioso de problemas econômicos e mais nada. 

Isto, na Capital da República; imagine-se no resto do País! 
Não digo essas coisas por gosto, para deprimir ou criticar. Não 

comento. Exponho, e exponho sem tristeza ou amargor, pois, qualquer 
tristeza ou amargor a esse respeito seria de um ridículo, seria de um ro
mantismo absurdo. 
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A Falta de Laço Político entre as Associações 

Essas circunstâncias não são culpa de ninguém; resultam de con
dições do meio e não podem ser alteradas senão pelo fator tempo. O 
que aí está não resulta da vontade de ninguém: é porque não pode 
deixar de ser. 

Descendo-se ainda a certos pormenores, o assunto ainda fica 
mais claro. Há, no Brasil, pelos quadros da Diretoria de Estatística de 
1922, 225.364 trabalhadores, operários e artífices associados, isto é, 
90.765 operários diversos, 29.371 ferroviários, 23.822 marítimos, 
13.172 empregados no comércio, 11.434 condutores de veículos, 
4.21 O mecânicos, 4.227 foguistas, 34.548 tecelões, 8.961 tipógrafos, 
4.581 sapateiros, 4.044 pedreiros, e, em número inferior, alfaiates, 
açougueiros, cabeleireiros, calafates, metalúrgicos, cozinheiros, ouri
ves, marceneiros, carpinteiros etc., todos formando um total de 575 
associações de classe. Existe entre essas associações -já não digo entre 
os indivíduos, os operários não associados - qualquer laço políti
co ou entre eles e as idéias, questões, problemas que os interessam e, 
portanto, entre os votos que representam e os votados que os repre
sentarão? Não há laço nenhum. E não há, porque não pode haver. 

lrrogar aos contemporâneos, políticos, ou não, como fazem os 
que não observam estas coisas, a culpa dos nossos males, é revelar uma 
ignorância excessiva, uma falta de raciocínio absoluta. ~ o que infeliz
mente revela a grande maioria dos críticos da atualidade. 

O Comércio e o Congresso 

O exemplo das demais associações de classe, das associações co
merciais, por exemplo, é também característico. Não há país nenhum 
em que os comerciantes falem tanto e se mostrem mais vigilantes dos 
seus interesses do que o Brasil, sobretudo na Capital Federal. Obtêm 
eles tudo que têm querido no Congresso, alguma coisa justa e muita 
coisa favorável somente a eles e prejudicial à Nação. Obtiveram-nas, 
porém, de Deputados, Senadores e governos para cuja eleição em 
coisa alguma concorreram, e Deputados, Senadores e governos que nada 
lhes deviam. A taxação atualmente reinante no Brasil não poderia vi
gorar mais tempo se houvesse eleitores que interviessem realmente na 
direção polltica do País. As rápidas fortunas, feitas de um dia para ou-
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tro, por obra e graça dos governos, tarifas, proteções e valorizações, es
tariam taxadas, em lugar do consumo, nas condições atuais. (Apoiados.) 

Considerações sobre a Ação da Imprensa 

!: curioso observar, porém, que a própria Imprensa demagógi
ca não trata desses assuntos, sendo por uma singularidade só do Brasil. 
Orgão, a um tempo, da agitação e da reação, isto é, ao mesmo tempo 
que afixa um liberalismo de convenção, uma defesa aparente dos po
bres, dos pequeninos, dos humildes, não revela nenhuma surpresa diante 
da maneira por que se faz no Brasil a fortuna dos industriais, dos in
termediários de toda a sorte, dos comerciantes em suma, de que são ao 
mesmo tempo os ardentes defensores. 

Por força da rotina é para os homens políticos que ela guarda os 
seus sarcasmos. A insistência, por exemplo, com que a Imprensa no 
Brasil fala do subsídio dos Deputados, deixando de lado os lucros exces
sivos das companhias e empresas sem finalidade econômica nacional, 
formadas à sombra das vantagens oficiais criadas por nossa legislação, e 
pelas facilidades de toda ordem, é dos aspectos mais humorísticos do 
nosso meio. Incomodam-lhe os 120$ que recebem os Deputados, e 
nada lhe ocorre dizer sobre os 20.000 contos, os 30.000 contos, os 
100.000 contos de lucros das fábricas. 

!: porque, reflexo do meio social, ela também vive fora da rea-
I idade. 

A leveza, a inconsideração com que se tratam esses assuntos são 
verdadeiramente espantosos. Leio, nesse artigo, que "o Governo que 
não conta com o apoio do povo, somente por meios artificiais se pode
rá sustentar". Ninguém contesta que entre nós os governos vivem afas
tados do povo, o que é urn mal, e esse mal subsistirá enquanto prevale
cer o sistema atual em que o povo não reconhece os governantes como 
os seus leg(timos representantes, e, por isso, não se julga no dever de os 
sustentar e defender. 

O Exemplo dos Pa(ses mais Adiantados 

Sr. Presidente, citei estes trechos porque são de um homem que 
me parece sincero e porque eles servem bem para argumentar. Quais são 

163 



os governos que vivem sustentados ou defendidos pelo povo, assim al
tamente considerado? Os povos são governados por grupos de homens 
escolhidos por eles para servir os seus interesses e os interesses gerais da 
comunidade. A democracia é isto: o povo governando por meio de seus 
representantes. Mas que povo? O povo eleitoral, a massa de cidadãos 
votantes. Não há outra maneira de considerar este assunto. Essa massa 
de cidadãos votantes é, porém, composta de indivíduos que nem todos 
pensam da mesma maneira e nem todos têm os mesmos interesses. Nos 
países mais adiantados, o povo é mesmo sulcado por diversas correntes 
de idéias políticas, formando zonas diferenciais bem acentuadas, mas 
a maioria do povo é quem governa. Assim, por exemplo, o povo eleito
ral francês é hoje, em sua grande maioria, radical-socialista e socialis
ta. Na Bélgica, o povo está tão dividido, em relação às idéias e aos in
teresses, que quase não pôde formar maioria para governar entre con
se~J~adores-catól icos, sacia I istas-catól icos e democratas-i ibera is e teve 
que constituir, depois de muitas dificuldades e combinações, um go
verno de conciliação entre diversos grupos. 

Na Inglaterra, o povo, que durante a guerra tinha oscilado entre 
as maiorias da direita e as minorias da esquerda, pendeu nas últimas 
eleições para a direita e constituiu um governo conservador. A maioria 
do povo inglês, depois do governo trabalhista, resolveu estacionar um 
pouco no campo conservador e são os conservadores que governam. 
~ claro, porém, que esse governo não é popular para todo o povo; é impo
pular apenas entre os radicais-socialistas e os republicanos da esquerda. 
O da Bélgica é impopular para todos os grupos, porque nenhum dos 
grupos prepondera e a tendência dos grupos é para preponderar. Só 
aqui é que se fala em popularidade dos governos, assim em um tom 
vago. Só aqui é que se fala em povo em frases assim inexpressivas que 
nada querem dizer; só aqui é que não se compreende divisão, discussão 
e que tanto os oposicionistas se espantam de não serem queridos do 
governo, como o governo se espanta de não ser querido dos oposicio
nistas. 

Na Itália, Mussolini é impopularíssimo entre os socialistas e 
popularíssimo entre os fascistas. Nos Estados Unidos, os republicanos 
são apoiados pelos republicanos e combatidos pelos democratas. 

Assim, todos os governos que defendem certos princípios não 
podem ser populares entre os que combatem esses princípios. Como 
dizer, portanto, que os governos vivem afastados do povo? Examinan
do de perto, este asserto nada exprime. 
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O Caso do Brasil à Luz dos Raciocínios 

Examinemos o caso do Brasil, à luz desses raciodnios. 
Temos um milhão de eleitores; esse milhão de eleitores é quem 

praticamente governa o Brasil. Para falar com a minha franqueza habi
tual e com o costume que tenho, de encarar de frente os assuntos, devo 
dizer que praticamente esse milhão de eleitores se reduz, como vontade 
executiva, como energia deliberante, a um grupo de chefes que mais 
imediatamente os representam. São, antes de tudo, os chefes locais. 
Cada chefe local dispõe de um certo número de eleitores nos seus muni
clpios - dispõe é o termo. Esses eleitores votam com o chefe local, o 
compadre, o amigo, o protetor. Estes chefes locais, por outro lado, 
votam com os seus chefes da Capital, os seus amigos, os quais lhes in
dicam os candidatos aos diversos cargos eletivos. Não se pode transfor
mar um estado social com palavras, e a realidade é esta, na sua singeleza. 

Seria uma mentira ridícula dizer que esses eleitores sabem ou 
procuram saber das idéias, dos pontos de vista, dos interesses dos che
fes locais. Os laços que entre eles existem são laços de ordem pessoal, 
aos quais são alheios quaisquer outros. 

Seria injusto desconhecer que todos são unidos pelo ideal co
mum do bem do País, pelo desejo de viver em paz, de aumentar ores
pectivo bem-estar e sobretudo não serem perturbados no seu trabalho. 
Esses chefes locais, dizem, só votam nos candidatos dos governos. t. 
raro o cidadão que contra vontade do governo se faz eleger. Por isso, 
não há minorias representadas, não há partidos. A crítica teria pro
cedência, para o efeito do estudo político, se isso se referisse a um só 
governo determinado. Mas a verdade é que isso se dá com todos os go
vernos. Há de haver, portanto, uma razão mais profunda que convém 
ser procurada. Todos os Deputados que aqui estão, fora exceções sem 
alcance, são Deputados dos governos dos Estados, isto é, representam 
a mesma maioria que elege esses governos. Não é de hoje, vem de muito 
longe. As pequenas, como as grandes bancadas, são mais ou menos 
unânimes. 

Por que isto? Qual a razão destes fatos incontestáveis? 
Procurar essa razão na "opressão" dos governos, como alguns 

comodistas fazem, parece-me assaz pueril. (Apoiados.) 

Descendo-se aos Exemplos Minuciosos 

A razão está em que, não havendo no eleitorado, no povo ne-
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nhuma idéia ou ponto de vista a ser representado, só se representa de 
fato o que existe. E o que existe nos Estados é o Governo dos Esta
dos, da União; o que existe é o Governo da União. Esta é que é a ver
dade. Só há regime representativo quando há alguma coisa a repre
sentar, e só se representam idéias, principias, programas, pontos de 
vista. Ora, a única realidade polltica suscetlvel de ser representada é a 
que se encarna em torno dos governos. A questão fica ainda mais clara 
descendo-se a alguns exemplos minuciosos. Imagine-se que mude ama
nhã o Governo de São Paulo, ou de qualquer dos outros Estados, e que 
venham novos Deputados em lugar dos atuais. Nenhuma modificação 
se terá operado no sentido pol ltico do voto. Sejam Deputados por 
Sergipe, por exemplo, os quatro que atualmente representam este Es
tado, ou quatro outros que os substituam, terá havido por isto qualquer 
modificação ou diferença nas idéias, nos programas? Nenhuma. Pode
rão vir homens mais ou menos inteligentes, oradores mais ou menos 
brilhantes, cidadãos mais ou menos esclarecidos, mas esses virão porque 
assim o entendem os chefes pollticos locais e estaduais que não lhes 
perguntarão pelas idéias que vêm sustentar nem mesmo por certas ques
tões particulares. Quererão eles apenas, como os que nos elegem, que 
tratemos dos interesses do Estado, e colaboraremos para o bem da Re
pública e para a prosperidade do País. 

As eleições, onde elas existam realmente, se fazem em torno de 
principias, de problemas ou de interesses. E é a eleição que decide quais 
os que devem prevalecer. Aqui, imagina-se, por exemplo, que um Pre
sidente de Estado ou um partido dominante não apresente candidatos 
e ao eleitorado fique inteiramente a iniciativa da eleição dos seus can
ditados. Nenhuma modificação po//tica ocorrerá: aparecerão alguns 
homens diferentes, a eleição trará porventura surpresas, mas relativas 
somente a pessoas. Porque não há po/t'tica no sentido verdadeiro da 
expressão entre os homens. Do ponto de vista das idéias, não há dis
semelhança entre eles. Tomemos um Estado em que haja ou tenha ha
vido cisão polltica dos grupos - o Estado da Bahia, até pouco tempo, 
por exemplo. Em que o grupo do Sr. Moniz Sodré ou o do Sr. Antônio 
Moniz se diferencia do grupo atualmente dominante? Pode haver aqui e 
ali diferença de maneira de ser, de feitio pessoal, mas os laços que 
uniam aqueles ao povo, ao eleitorado eram da mesma natureza dos que 
existem hoje entre o grupo Calmon e o povo, o eleitorado. Assim é em 
todos os Estados, com exceção única, talvez, do Rio Grande do Sul, 
mas a exceção, do ponto de vista pol ltico, não é, aliás, suficiente para 
estabelecer grande diferença. Quero crer que a fidelidade dos federalis
tas ao seu credo é mais pessoal do que polltica, propriamente falando. 
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O Voto Secreto é uma Ilusão 

Imagine-se que em São Paulo, o mais adiantado Estado da Re
pública, chegue ao poder amanhã um grupo tradicionalmente diver
gente do atual: a chamada dissidência paulista. Em que esse fato assi
nalará diferença de pontos de vista ou de idéias em jogo? 

Existentes estas, porventura, entre certos homens, isto não acar
retará conseqüência nenhuma no eleitorado, no povo, como se diz. O 
voto secreto, que não combaterei jamais, porque nunca se deve comba
ter as ilusões inócuas em que tanto se embalam às vezes os indivíduos, 
e até os povos, o voto secreto até que ponto poderá determinar trans
formação no atual estado de coisas? 

Parece-me pura fantasia acreditar que o eleitor, de posse da sua 
cédula, no gabinete secreto, vote no candidato tal porque ele é prote
cionista ou livre-cambista, socialista ou conservador. Votará, corno 
agora, no candidato que o seu chefe local achar mais digno ou que lhe 
pareça, a ele, eleitor, mais simpático e mais na altura de representar a 
Nação. 

Serão motivos meramente pessoais os que ditarão os seus vo
tos, motivos pessoais que estou longe de desprezar ou menoscabar. 

Essas considerações simples, nascidas da observação da evidên
cia, estão-nos mostrando a vaidade dos que acreditam que os estados so
ciais se desenvolvem pela influência das leis ou de processos adjetivos 
que apenas dão forma, mas que não correspondem à substância das 
COISaS. 

O Regime Parlamentar 

No Brasil atual, como no Brasil-monarquia, a direção nacional 
é exercida por alguns homens que, em virtude de circunstâncias diver
sas, não difíceis, aliás, de caracterizar, sobressaem no grupo social, os 
empolgam, orientam e os dominam. 

Como na Monarquia eram os Andrada, Bernardo de Vascon
cellos, Calmon, Lino Coutinho, Vergueiro, Alves Branco, Carneiro Leão, 
Carneiro de Campos, Montezuma, Souza Franco, Paulino de Souza, 
Paes Barreto, Souza Leão, Rego Barros, Carvalho Mello, Euzébio, Ro
drigues Torres, ltaboraí, Wanderley, Nabuco, Zacarias, Ferraz, Manoel 
da Costa, são hoje, como no começo da República, indivíduos prepon-
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derantes ligados aos grupos por circunstâncias todas de caráter pessoal 
que detêm a direção da coisa pública no País. 

Se na Monarquia uma elite mais brilhante e instruída fulgura
va, a razão está na diferença do regime. O regime parlamentar exige a 
palavra, o talento, o saber. O regime presidencial quer prudência, dis
crição e reserva. O regime parlamentar anima o debate, vivifica os co
mlcios, fecunda a vida pública. O regime presidencial saarisa os par
lamentares, estrangula a palavra, implanta o silêncio, desanima e cresta 
a inteligência. Um homem de espírito, como Cotegipe, ou um homem 
de eloqüência, como Silveira Martins, morre asfixiado no regime atual, 
como cavalos selvagens em uma rua apertada. Esta, só, a razão do me
nor brilho das elites atuais em comparação com as que campeavam no 
antigo regime. Mas, tanto nesse, como no atual, o povo brasileiro não 
tomou a si, nem podia tomar, a iniciativa da orientação nacional pro
priamente dita, que essa lhe escapa por completo à visão. 

Assim, conforme concluía eu, já em 1916, não realizamos 
ainda, em sua realidade, o regime representativo, nem o poderíamos 
realizar. Nem houve Monarquia representativa, nem poderia haver, 
como não há República, nem pode haver por enquanto, senão de no
me. E acrescentava: a ação polltica não pode deixar de exercer-se 
senão através de homens bem intencionados que possam suprir, pela 
própria energia construtiva, atividade e patriotismo - no sentido do 
desinteresse pessoal e da capacidade de resistência às agitações impro
fícuas - as insuficiências da população incapaz de exercer os seus di
reitos pol lticos e cumprir, como responsável pelos próprios destinos, 
os deveres cívicos que lhe incumbem. 

O Pouco Respeito pelo Voto 

Nada esclarece mais ainda este ponto do que o pouco respeito 
que se tem pelo voto. O vencido nas urnas não se considera vencido e 
trata por todos os meios de disputar ao vencedor as vantagens da vitó
ria. Da( a luta do reconhecimento de poderes. ~ que, quando vence, 
nos países em que há poft'tica, um candidato, não é o Sr. Fulano de tal 
quem vence; são as idéias que ele representa; é a esquerda, o centro ou 
a direita que vence, isto é, o socialista, o republicano-moderado e o re
publicano-conservador ou monarquista e a usurpação do voto dessa 
gente só faria aumentar a força dela na eleição imediata. Aqui, o candi
dato vencido, ou abandona a luta, ou adere ao poder detentor dos 
meios de vencer, para não perder outra vez o caminho da vitória. Na-
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turalmente, os partidos no Governo tratam de favorecer os seus parti
dários e a isso são obrigados, para não cair. Se uma maioria da esquerda 
entrasse, uma vez no poder, a fazer um Governo da direita, essa maio
ria seria revogada pelo eleitorado na primeira eleição. Antes disto, es
taria ela destruída no Parlamento, mesmo pela interpenetração confu
sa dos grupos entre si. Nos países presidencialistas, quando há opiniões 
ativas e militantes, partidos como nos Estados Unidos e na Argentina, 
a insuficiência dos partidos para abrangerem nas suas linhas gerais todos 
os interesses, idéias e pontos de vista é suprida pela atividade da própria 
opinião, pelo movimento dos interesses em jogo. Naqueles em que as 
opiniões não se arregimentam e praticamente não existem como forças 
políticas organizadas em torno de idéias, o poder há de ser exercido 
pelos elementos mais fortes conjugados. Assim se explica a constante 
intervenção das Forças Armadas na vida política de países como oBra
sil, Bolívia, Equador, Peru etc. e ultimamente o Chile, para disputar 
aqueles elementos mais fortes o direito de governar. 

Creio Sr. Presidente, não poder levar mais longe a imparciali
dade, do que venho fazendo nessas palavras. 

Uma Política de Dupla Face 

Por enquanto, cabe-nos apenas praticar uma política que tem 
uma dupla face: negativa é aquela onde se reflete a necessidade de 
negar apoio a todo o ponto de vista que não seja nítido e claro, a toda 
agitação que não tenha um fim acessível em pouco tempo - nos países 
em formação, as gerações mudam rapidamente de orientação - negar 
apoio a tudo que participe das ideologias transplantadas ou nascidas 
de impressões mal assimiladas pelo meio. A face positiva será aquela 
em que se reflita a necessidade de não demorar a fazer tudo que possa 
concorrer para a grandeza material do país, pelo fortalecimento do seu 
crédito, pelo desenvolvimento de suas riquezas, em um sentido geral 
em que esse desenvolvimento não possa ser confundido com o favo
neio exclusivo de benefícios sobre classes ou grupos isolados de indi
viduas. 

Para isso, precisamos, antes de tudo, de cultura, de instrução 
política, de estudos científicos e de um pouco de orgulho nacional. 
Chamo orgulho nacional à convicção que devemos ter das nossas res
ponsabilidades na formação de um grande país, onde tudo é fácil, 
aparentemente, e tudo é difícil, substancialmente. (Muito bem; muito 
bem. O orador é vivamente cumprimentado.) 
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ORÇAMENTO DO MINISTERIO DAS 
RELAÇOES EXTERIORES 

Sessão de 27 de dezembro de 1925 

O SR. GILBERTO AMADO- Sr. Presidente, peço a V. Exa. a 
fineza de fazer chegarem-me às mãos os impressos do Orçamento do 
Exterior, com as respectivas emendas. (Pausa. O orador é atendido.) 

Não posso começar o meu discurso sem agradecer as palavras, 
verdadeiramente comovedoras, com que banhou a minha humildade o 
nobre Deputado por Minas, para mim tão generoso, e para o partido 
e para a maioria a que pertenço, tão avaro nos elogios que ela merece, 
pelos serviços que presta à Nação. 

O ilustre Deputado por Minas nenhuma referência especifica
da fez ao Orçamento em debate. Desejaria poder acompanhar S. Exa. 
neste pervagar pelos problemas que se desprendem do assunto em ques
tão. Mas, S. Exa. distribuiu-os, aqui e ali, em cintilantes pétalas, sem 
pousar em galho algum da teoria ou prática política. Sinto-me realmen
te em dificuldades para borboletear nesses ligeiros vôos em que S. Exa. 
se deliciou. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira - Como a Câmara desconhece 
inteiramente as emendas do Senado, V. Exa. terá oportunidade de 
esclarecer. 

O SR. GILBERTO AMADO- Perfeitamente. E o que vou fa
zer. Em todo o caso, antes de entrar no estudo, na demonstração minu
ciosa das emendas, para atender ao apelo do nobre colega, desejo fazer 
uma declaração, como Relator do Orçamento do Ministério das Rela
ções Exteriores, referente à Sociedade das Nações. 

S. Exa. a condenou, e acompanhou-o nessa condenação o ilus
tre Deputado pelo Distrito Federal, Sr. Azevedo Lima. 

Aproveito a oportunidade para, como brasileiro, como homem 
do meu tempo, contrariar S. Exas., dizendo: creio na Sociedade das 
Nações; creio na Liga das Nações. 
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Se ela, até este instante, me houvesse dado somente motivos 
de descrença, o meu dever seria ainda dizer: creio nessa Sociedade das 
Nações, porque meu dever é crer no bem, crer em um estado social 
melhor, superior àquele em que nos debatemos e nos atormentamos! 
Meu dever, dentro da guerra, é crer na paz; dentro das trevas, é aspi
rar à luz; dentro da lama, é almejar os caminhos secos que levam à mon
tanha resplandecente debaixo do sol! (Muito bem.) 

A Sociedade das Nações reflete um antagonismo estranho de 
que a nossa época não pôde ainda se libertar. Chocam-se dentro da 
Sociedade das Nações, em Genebra, o nacionalismo crespo, que não 
quer deixar de existir, e o espírito de internacionalidade que pleiteia 
o seu direito de viver! 

Ao que, neste século, nesta época, neste instante assistimos, 
é esse trabalho, essa obra gigantesca de domar, de aconc,hegar, de har
monizar os nacionalismos divergentes que não podem deixar de ser, de 
um dia para o outro, nacionalismos, dentro desse espírito de internacio
nalidade que há de subsistir. 

Assim como se organizou a sociedade humana, assim como cada 
indivíduo perdeu da sua liberdade pessoal para criar a sociedade huma
na, corporificada em nações, assim estas hão de perder um pouco da 
sua soberania para criar esse superorganismo necessário à paz do mundo 
e à felicidade do gênero humano. 

O dever, portanto, de todo homem civilizado, é crer na Socie
dade das Nações. ~ um dever de brasileiro, digo eu, porque o Brasil 
sempre foi um país de crentes no bem universal, um país de idealis
ta- como se diz. 

E as nações, por mais fortes que sejam, deixando de crer, de 
sonhar coisas melhores, mergulhadas na simples prosperidade material, 
o que fazem é perecer. 

Cartago, tipo de nação materialista, sucumbiu. (Muito bem.) 
Recorde-se V. Exa., Sr. Presidente, de Esparta, com o seu eu

genismo radical, o seu materialismo cru. 
Que deixou ela? Que ficou da Lacedemônia egoísta i!O lado dos 

monumentos em que se perpetua a boêmia e sonhadora Atenas? 
Sonhamos, talvez, acreditando na Sociedade das Nações, mas 

não nos cabe outra coisa, homens civilizados que somos, do que este 
sonhar. (Muito bem.) 

Como brasileiro, creio na Sociedade das Nações! 
Foi de política geral o assunto mais importante a que se refe

riu o nobre Deputado. 
Entrando na matéria em debate, Sr. Presidente, vou especifi

car as emendas, uma por uma. 
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A de número 1, referente à Secretaria de Estado, manda supri
mir uma subconsignação, passando o cargo de conservador do material 
para outra subconsignação da mesma verba. 

A medida consistia apenas no seguinte: o funcionário adido pas
sava a receber por outra rubrica, de tal sorte que o cargo, que por fale
cimento do ocupante deveria ser extinto, ficaria mantido. 

Demos parecer contrário. 
A emenda que se segue diz respeito à gratificação de 25% 

ao Corpo Diplomático e Consular, retirada, por erro, do Orçamento 
anterior, o que determinou o pedido de crédito que tivemos de votar 
a semana passada. 

Em tais condições, nosso parecer não podia deixar de ser fa
vorável. 

A terceira emenda consignava a soma de 720 :000$ para aqui
sição de um prédio destinado à nossa Embaixada em Washington, e do 
respectivo mobiliário. 

A Comissão, por meu intermédio, manifestou, e de novo mani
festa perante a Câmara, o seu pesar por não ter podido aprovar esta 
medida. 

Na realidade, os nossos colegas que acabam de chE!gar dos Esta
dos Unidos, Srs. João Mangabeira e Bento de Miranda, deram-nos con
ta da penosa impressão que experimentaram, penetrando os umbrais 
tristes da Embaixada do Brasil em Washington. Nosso desejo seria qua 
o Brasil estivesse ali instalado, para sua representação diplomática, em 
um palácio esplêndido. Mas entendemos que, diante das circunstâncias 
precárias do Tesouro, não só quanto a essa Embaixada, como quanto a 
outras, seria melhor aguardar oportunidade para sua instalação em pré
dios condignos. 

Também influiu em nosso espírito, para darmos o parecer con
trário, a recordação de Joaquim Nabuco, o grande embaixador bra
sileiro que, em prédio modesto, conseguiu levantar o nosso País a uma 
altura nunca atingida antes (muito bem); não podíamos deixar de con
siderar que, mais do que de casas brilhantes, precisamos de homens 
eminentes para a nossa representação. 

Teve parecer favorável a emenda, ou melhor, corrigenda, segun
do a qual, na verba 3?, 19 subconsignação, onde se lê considerado, 
leia-se cônsul, e a 29 subconsignação, leia-se como continuação da 1? 
Dispensa qualquer explicação. 

Para a Liga das Nações, tenho o prazer de informar à Câmara 
e aos nossos ilustres colegas que a combatem que se consignou uma 
diminuição de verba,· o que, aliás. foi sugerido pela própria Liga. 
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As emendas 6 e 7 referem-se a pequenas dotações destinadas 
a completar verbas de repartições internacionais. São 133$333, ouro, 
e 888$889, ouro, inevitáveis. 

Pela verba "Extraordinárias no Exterior", fica o Governo au
torizado a despender até a quantia de 20.000$, papel, para adquirir 
os objetos de arte e móveis que se acham na Embaixada de Lisboa. 

Os móveis que se acham na Embaixada pertenciam ao Embai
xador Fontoura Xavier e adequavam-se perfeitamente à disposição das 
salas. O Embaixador deixou-os lá e foi pedido ao Governo que os com
prasse. De ano a ano, ia-se protelando a solução, de maneira que demos 
os 20: 000$ para a aquisição, certos de que fazemos economia, pois, 
se se quisesse adquirir outros móveis, a despesa seria maior. Basta 
consignar que são 20:000$ apenas para todo o mobiliário e objetos 
de arte que estão na Embaixada. 

Da verba "Expansão Econômica", para a propaganda do Brasil 
no estrangeiro, mandavam-se destacar para o serviço do mate, que tem 
sempre vindo no Orçamento do Exterior, mais 20: 000$, e bem assim 
1 O: 000$ como auxílio ao Boletim Comercial do Brastl e 5 : 000$ a 
Economista, revistas de propaganda aqui publicadas e escritas parte 
em Inglês e parte em Português, mas cujo merecimento, por maior que 
fosse nosso interesse em reconhecê-lo, não pareceu à Comissão de or
dem torná-las dignas desse auxílio. De modo que o parecer foi con
trário. 

A emenda n<? 1 O apenas determina que os adiantamentos aos 
Chefes das Comissões de Limites, em vez de se fazerem por trimestres, 
se façam por ano, conforme se pratica na Secretaria da Câmara e, se
gundo suponho, na Central do Brasil. Porque, Sr. Presidente, esses 
homens que desempenham tais comissões internam-se nas matas e são 
obrigados a comparecer de três em três meses à sede das Delegacias para 
prestar contas, sem nenhuma vantagem para o serviço. 

A emenda n<? 11 reza: "Verba 3? - Eleve-se o Consulado do 
Brasil em Bordéus a Consulado-Geral". 

O Consulado de Bordéus rende mais do que o de Marselha e do 
que outros. Era apenas de 1? classe; passa a Consulado Geral. 

A emenda n<? 12 determina que os agentes comerciais enviados 
pelos Estados, junto às Embaixadas e Legações, nos termos do art. 27 
da Lei n<? 4.565, de 1 O de agosto de 1922 só poderão exercer as suas 
funções sob a direção dos adidos comerciais efetivos da União. 

A impressão que recebi desta emenda, à primeira vista, não foi 
boa. Achava que os Estados tinham liberdade de enviar quem quisessem 
para fazer a sua propaganda. Mas, diante da lei que temos a respeito, 
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esses agentes podem ser livres, indo diretamente servir aos Estados, ou 
servir junto às Embaixadas. Neste último caso, é justo que sirvam sob 
as ordens do representante federal que ali estiver. A emenda, portanto, 
teve parecer favorável. 

A emenda n<? 13 refere-se à prestação de contas dos embaixado
res. Esses ficam obrigados a enviar, de três em três meses, contas das 
despesas que fizeram pela verba de representação. 

A emenda n<? 14 autoriza o Governo a aproveitar para o cargo 
de Cônsul de 2? classe os atuais Oficiais de Consulado que tenham 
prestado serviços excepcionais à legalidade. t: medida com que o Go
verno julga necessário premiar, se me não engano, a dois funcionários 
que se destacaram de modo excepcional na defesa da legalidade. 

A última emenda, que continha a singularidade a que me refe
ri na Comissão, mandava redigir de novo a proposta orçamentária e, 
ao mesmo tempo que compendiava as emendas aprovadas, enxertava 
outras que não podiam ser submetidas ao exame da Câmara. De acordo 
com a resolução da Comissão, essa emenda recebeu parecer contrário. 

Era o que tinha a dizer à Câmara. (Muito bem; muito bem. O 
orador é vivamente cumprimentado.) 
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Intervenções e Apartes 





AUXfliO A VI LA LOBOS 

Sessão de 24 de julho de 1922 

O SR. Gl LBERTO AMADO (para encaminhar a votação) -Sr. 
Presidente, é com desprazer que tenho de tomar a palavra para discar· 
dar dos colegas que combateram esta emenda. 

Peço licença para frisar o desencanto, em que me acho, de dis
cordar do brilhante companheiro de imprensa, Sr. Deputado Costa 
Rego, que veio com a sua alada graça, combater a música - ele, que 
é um espírito alado! 

Sr. Presidente, a invocação de economia não pode pesar neste 
assunto, numa época em que tantas discordâncias a respeito pairam no 
ambiente em que oneramos a Nação com compromissos permanentes 
de pensões vitalícias avultadas. 

Não as quero rememorar nem positivar, pois estão na memó
ria de todos que aqui as votaram, aprovando-as em primeira e segunda 
discussões. 

O de que se trata é o seguinte: 
Esse músico não é apenas um músico: é uma expressão lumino

sa do Brasil novo, é um embaixador da mentalidade musical de nossa 
Pátria, é uma conformação pessoal em que cantam todas as sinfonias 
esparsas do nosso Pa í~, é um Amazonas de inspiração condensado 
num físico humano, é, afinal, uma expressão que nos orgulha do ponto 
de vista da cultura: um homem que se dedica apenas ao pensamento 
e ao sentimento, e que pode lá, falar em nome daquilo que temos de 
mais alto, de mais puro, de mais belo! (Muito bem.) 

Negar a Heitor Vila Lobos 40:000$ para que possa tomar 
passagem e ir à Europa, que nos manda, todos os anos, maestros e 
pseudomaestros, às vezes abaixo de nossa cultura negar a V1la 
Lobos o direito de ir à Europa, mostrar que não somos apenas os "Oito 
Batutas", que lá sambeiam, é negar que pensamos musicalmente, é uma 
atitude não digna da Câmara dos Senhores Deputados brasileiros! 
(Trocam-se apartes. Apoiados e não apoiados.) 

Faço um apelo às simpatias profundas do coração sentimental 
da Câmara dos Senhores Deputados, interpretando a palavra sentimen
tal, no sentido de espiritual, de mais alto e grandioso. (Muito bem.) 
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Não neguemos esta subvenção, não neguemos estes 40:000$. 
Se assim o fizermos, cometeremos uma brutalidade - permitam-me a 
expressão - feriremos um artista - fato raro! que o é realmente 
(muito bem) - porque há muitos falsos artistas; mas artistas verdadei
ros, quer dizer, homens, super-homens, criadores, capazes de criar como 
só faz Deus ... ahr isso é uma coisa extraordinária! (Apoiados.) 

O Sr. Evaristo do Amaral - Pode também criar sem ir à Eu-
ropa. 

O Sr. Celso Bayma - Não é um artista normal; honra a nossa 
cultura. 

O Sr. Oscar Soares - A Câmara, composta de intelectuais, não 
vai negar uma subvenção ao homem que irá representar no estrangeiro 
a nossa cultura. 

O Sr. Joaquim Sales - As companhias estrangeiras que vêm 
aqui são subvencionadas com centenas de contos de réis, pelos respec
tivos governos. 

O SR. GILBERTO AMADO Enfim, Sr. Presidente, desa-
percebido inteiramente da emenda, vendo-lhe o parecer favorável, não 
supus nem imaginei que ela pudesse sofrer impugnação. 

O Sr. OscarSantos -- A defesa de V. Exa. é brilhantl'ssima. 

O SR. GILBERTO AMADO - Mas, ressalvo a minha respon
sabilidade do ano da graça de 1922, no dia 24 de julho, dizendo que 
voto com todo o coração para que se dê a este músico brasileiro, que 
não é apenas um músico, um artista, um pensador sinfônico, para que 
se dê a esse homem brasileiro, a esse brasileiro homem, o direito de 
nos representar na Europa, como pouca gente o podia fazer, no mo
mento atual (apoiados), no terreno do desinteresse, no terreno da 
altura e da grandeza da mentalidade do Brasil, da nossa Pátria, que 
precisa celebrar o seu centenário este ano, nâ"o apenas com a expres
são material de sua força, mas também com a expressão intelectual 
de seu espr'rito! (Muito bem, muito bem.) 
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EMENDAS A CONSTITUIÇÃO 

Sessão de 4 de julho de 1924. 

O SR. GILBERTO AMADO (para uma explicação pessoal)- Sr. 
Presidente, tomar a palavra quando ainda vibra o ambiente ao calor 
desse esplêndido falar, feito de experiência e de meditação, só por 
força da necessidade, para cumprir um dever. 

Desde que surgiu ao debate a questão que aquece a Câmara 
neste momento, que fiquei espantado da sinceridade com que alguns 
dos nobres Colegas discutem contrariando o projeto de resolução da 
Comissão de Polícia. Antes quisera que eles estivessem de má fé; assim 
compreenderia com mais facilidade a sua atitude. 

Sr. Presidente, não haveria interesse, de qualquer natureza, que 
me obrigasse a vir dizer desta tribuna que estou convencido de uma 
coisa sem o estar. E da boa razão do Projeto de Resolução da Comis
são de Polícia, estou tão convencido como da minha própria existên
cia material, como de estar falando aqui. 

Os colegas que divergem laboram em uma confusão; não verifi
caram que o art. 90 cria um regime especial, um sistema, um cânon, 
uma regra imperativa para a reforma da Constituição. A Constituição 
da Argentina, a dos Estados Unidos, constituições outras estabelecem 
os seus sistemas. Mas o nosso, é sistema próprio. E é supérfluo apelar 
para aqueles sistemas quando o nosso nos é imposto implacavelmente 
pela nossa Constituição. 

A nossa Constituição Sr. Presidente, deu ao Deputado, ao 
Senador, ao representante da Nação, isoladamente considerado, o di
reito de propor leis; recusou-lhes, porém, o de propor reformas à Cons
tituição. O art. 90 não deu ao representante da Nação, Senador ou 
Deputado, o direito de constituir; deu-lhe apenas o de legislar. (Muito 
bem.) 

Este artigo criou três entidades novas que, só, podem tocar 
na Constituição - e são a quarta parte dos Deputados, a quarta par
te dos Senadores, e os Estados da União, em número de dois terços. 

Só essas entidades é que podem propor reforma. Assim, desa
parece a entidade Deputado ou Senador, quando se trata de propor 
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a reforma, para aparecerem essas três entidades novas - o quarto da 
Câmara, o quarto do Senado e os dois terços dos Estados. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Sobre este ponto, não há dúvida 
alguma. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Mas acode o nobre e talentoso 
Deputado pelo Distrito Federal: "Sobre este ponto não há dúvida algu
ma." Só essas entidades podem apresentar propostas, mas emendas 
qualquer Deputado pode apresentar. 

Se assistisse razão ao honrado colega e aos demais que pensam 
com S. Exa., chegarlamos ao seguinte absurdo para que chamo a aten
ção da Câmara: 13 Estados da República: Rio Grande, São Paulo, Mi
nas, Bahia, Esplrito Santo, Sergipe etc. 52 Deputados e 16 Senadores 
não poderiam fazer o que a cada de um de nós, isoladamente, seria 
licito. 

Imagine-se que 14 Estados da União (dois terços) ou 53 Depu
tados (um quarto cia Câmara) ou 17 Senadores (um quarto do Sena
do) resolvam propor como reforma da Constituição apenas uma ligeira 
modificação: acrescentar ou suprimir, por exemplo, uma simples con
junção, um e, entre duas palavras ou duas proposições; imagine-se que 
nem a essa conjunção atingisse a proposta a ser apresentada, mas a 
uma simples vlrgula a ser suprimida ou acrescentada. Essa hipótese nos 
vai revelar clarissimamente o engano, o equ lvoco dos meus colegas. 

Para que essa proposta da reforma fosse recebida, para que tão 
simples modificação pudesse ser apresentada, seria preciso que em tor
no dela se reunissem dois terços dos Estados, 53 Deputados ou 17 Se
nadores. 

Mas para a apresentação daquilo que os nobres Deputados 
denominam emenda, por mais lata que seja, tocando nos fundamentos 
das idéias essenciais da nossa vida social e da nossa organização política, 
bastaria a assinatura de um simples Deputado ou Senador! 

O nobre Deputado em uma simples emenda pode propor ama
nhã: "Fica abolido o direito de propriedade ... " 

O Sr. Adolfo Bergamini - AI, trata-se de idéia nova; afeta a 
Constituição. 

O SR. GILBERTO AMADO - Quero dizer: admitem S. Exas. 
que para tocar na Constituição são precisos os totais numéricos mini-

180 



mos a que aludo, essas novas unidades a que me refiro, criadas pelo 
art. 90. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Isso feito ... 

O SR. GILBERTO AMADO - ... isso feito, pensam V. Exas., 
abre-se a porta; cada qual pode propor o que lhe aprouver; suscitar as 
questões mais profundas e tomar as iniciativas mais graves ... ar' é 
que se patenteia o equívoco dos meus honrados colegas; não querem 
ver que toda emenda é proposta. E nesse ponto, só nesse, quanto à téc
nica, é que estou em divergência com o projeto. 

O Sr. Herculano de Freitas - É uma questão de palavras. 

O SR. GILBERTO AMADO - Não é tanto assim. Penso que 
o projeto não devia falar em emenda, porque o art. 90 da Constitui
ção não admite a hipótese de emenda; só admite propostas. 

O debate sobre a reforma não se trava à luz do regime cornurn 
do processo de legislar; trava-se em um regime especial; fere-se entre 
propostas; proposta contra proposta, não emenda à proposta. Disse 
o nobre Deputado por São Paulo, meu eminente mestre, que a pro
posta era como que um projeto de reforma; estou em divergência éorn 
S. Exa. neste ponto. A Constituição, no art. 90, não usa de nenhum 
dos termos da técnica legislativa usual; não fala em resolução, em pro
jeto, ou proposição, não emprega nenhuma das palavras de significa
ção notória na elaboração das leis; fala em proposta apresentada, 
proposta discutida, proposta votada. Não se votará aqui uma proposi
ção; vota-se a proposta; tanto que o que será incorporado à Consti
tuição, depois dos turnos de processo especial do art. 90, não é uma 
lei, ou uma resolução, mas a proposta .. (Muito bem.) 

Os nobres Deputados que querem a viva força a faculdade, 
que lhe foi negada pela Constituição, de apresentar individualmente 
emendas à proposta, se esquecem, pelo hábito de considerar essas 
coisas do ponto de vista prático dos nossos costumes pol r'ticos, que 
o nosso sistema político se baseia no prindpio representativo, que 
estamos aqui em virtude de mandato, que somos aqui intérpretes de 
diversas correntes da opinião pública nacional. Porque os comentá
rios da rua, a imprensa e nós mesmos, levados pelo empirismo do 
dia que passa, reconhecemos a precária realização do sistema, acaba
mos quase por nos esquecer de que assim pode ser na prática, mas 
em teoria, não pode ser. Não deixemos que a nossa boca se entorte 

181 



pelo uso do cachimbo; temos que legislar, pensando sob os ensina
mentos da teoria e da lógica essencial dos sistemas. Quando 53 Depu
tados apresentam uma proposta de reforma da Constituição, enten
de-se, deduz-se, que a opinião, a Nação, está trabalhada de tal manei
ra que manda para aqui cinqüenta e três dos seus representantes pro
porem a reforma. Apresentada essa proposta, cada Deputado, cada 
Senador, vai à tribuna, dirige-se à Nação, vai de Deputado a Depu· 
tado, grita nos comi'cios contra essa proposta e sugere outra propos
ta; se esse Deputado encontra 52 colegas que estejam de acordo com 
ele, outra proposta será apresentada. Ver-se-á, assim, outra corrente 
tão forte quanto a primeira se apresentar a disputar o voto da C~
mara e a aprovação de dois terços de votos. Para isso se estabelecem 
os prazos da discussão, se ampliam e se espera todo um ano para a 
resolução definitiva. 

!>. essa nova proposta, o projeto de resolução do Regimento 
chama emenda, devia chamar proposta; proposta contra a proposta. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Eis aí, V. Exa. condena a técnica 
da reforma! 

O SR. GILBERTO AMADO - De reforma? Não. Penso que 
ao invés de se dizer emenda, devia se dizer proposta. Mas, por que, 
V. Exa., Sr. Presidente, e os demais dignos membros da Mesa e o meu 
eminente colega e mestre, o Deputado por São Paulo, Sr. Herculano 
de Freitas, admitiram a denominação emenda? Por quê? Sei bem a 
razão; foi para que V. Exas. não se alarmassem, não estranhassem, 
não protestassem contra esse jogo de propostas, pensando que V. Exas. 
compreenderiam a liberalidade da sua proposição. 

Pensavam que, assim, V. Exas. ficariam mais satisfeitos e não 
falassem; mas V. Exas. falaram ... (Risos.) 

Penso, Sr. Presidente, ter demonstrado por que voto pelo pro
jeto de resolução da Mesa, penso ter convencido os nobres colegas. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Não conseguiu o objetivo colimado. 

O SR. Gl LBE RTO AMADO Então sou um habitante de 
Marte. Sou diferente de V. Exas. V. Exa. não está convencido? 

O Sr. Adolfo Bergamini - Infelizmente, não estou. 

O SR. GILBERTO AMADO - É assombroso. Acredite V. Exa., 
que com isto faz um mal extraordinário à minha saúde. (Risos.) 
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O Sr. Adolfo Bergamini - V. Exa. pode ver, praticamente, 
como são fundadas as dúvidas que temosl 

Imagine que a proposta de reforma consigne: "É garantido o 
direito de propriedade" - aliás isso está na Constituição - "salvo 
os casos de desapropriação por utilidade ou necessidade pública." 
Desejo emendar essa proposta, esse projeto, ou que outro nome tenhJ, 
mandando suprimir a palavra utilidade. Quero que a desapropriação 
se verifique somente no caso de necessidade pública. Não poderei fazer, 
embora não altere a Constituição, não esteja reformando nem me pro
pondo a reformar a Constituição. 

O Sr. Alberico de Moraes - Não é artigo novo. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Não é artigo novo, não é idéia novJ: 
é, dentro da mesma idéia, fazer uma pequena limitação. Não posso con
substanciar esse meu desejo em uma emenda. Se quiser, terei de obter 
53 assinaturas, saindo, para isso, a correr bancadas. 

O SR. GILBERTO AMADO - Não é nada disto. Eu não tenho 
culpa de que a Constituição não admita que o Deputado individualmen
te proponha reforma. A Constituição pensa que só a Nação por inter-. 
médio de forças pol lticas ponderáveis, mini mo de 53 Deputados, de 
17 Senadores e de 14 Estados por suas legislaturas, tem o direito de 
lhe propor reforma. AI nossa Constituição é sábia; defende-se. O art. 
90 é uma obra-prima; sangraria o gênio polltico da Constituinte, se 
outros tantos tI tu los não a atestassem. 

E a Constituição que estabelece que o Deputado não está à 
altura de propor individualmente a reforma. 

O Sr. Alberico Moraes - A estrutura constitucional não pode 
ser abalada com uma emenda assinada por um só Deputado; mas, es
tando vencedora a idéia da reforma e apresentada essa idéia por 53 
Deputados, chegou a hora de toda a Nação se manifestar por intermé
dio de seus representantes. 

O Sr. Adolfo Bergamini Imagine V. Exa. se, mesmo no 
caso de desapropriação, ao invés de utilidade ou necessidade, se dissesse 
utilidade e necessidade - as duas coisas juntas. Esse e tem importância 
capital. 
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O Sr. Herculano de Freitas - V. Exa. apresentando uma emen
da, essa emenda há de modificar a Constituição mais ou menos do que 
a modifica a emenda contida na proposta. ~ sempre uma modificação 
na Constituição. 

O Sr. Adolfo Bergamini - Estou em desacordo; uma emenda 
ao projeto pode não ser~ Constituição. 

O SR. GILBERTO AMADO V. Exa. redija uma contra-
proposta e venha para a Câmara pleitear a sua adesão. Porque a Cons
tituição, por mais consideração que dispense aos Deputados, o que quer 
saber é da corrente substancial que sulca a opinião da Nação. De outra 
forma, como disse o nobre Deputado por São Paulo, uma palavra ilumi
nada, um magnetizador, poderia em um instante arrancar à Câmara um 
voto imprevisto; ao passo que a exigência de 53 assinaturas, é uma ga
rantia de que a Nação está suficientemente trabalhada. 

O Sr. Adolfo Bergamini - A emenda pode ser no sentido de 
se aproximar mais da Constituição ou até de mantê-la. 

Imaginemos outro caso, figuremos a hipótese de a proposta de 
reforma trazer um artigo: "Dar-se-á o habeas-corpus sempre que alguém 
sofrer prisão". E eu quero apresentar uma emenda, acrescentando: "so
frer ou estiver na iminência de sofrer". Aproxima-se a emenda da Cons
tituição atual e, no entanto, estou impedido de oferecê-la, porque não 
tem 53 assinaturas. 

O SR. GILBERTO AMADO - Que quer V. Exa.? Não sou eu 
quem impede; é a Constituição querendo defender-se. 

Sr. Presidente, penso ter dito o que tencionava, na justificação 
do meu ponto de vista. 

Como acentuei de começo, nâ'o posso entender a mentalidade 
dos prezados colegas, que discordam de mim. Tive de fazer violência 
sobre mim mesmo, sob a coação encantadora que se criou nesta sala 
com a palavra do nobre Deputado por São Paulo para falar, por estar 
convencido de que em problemas de tal natureza, todos devemos tra
zer para aqui o máximo que tivermos em nós de sinceridade, com o 
pensamento na grandeza da Pátria. (Muito bem; muito bem. O orador 
e cumprimentado.) 
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A REVOLUÇÃO DE SÃO PAULO 

Sessão de 10 de julho de 1924 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, ao pensamento 
que se contém na moção apresentada pelo ilustre. I I der da Maioria, 
não só eu, como os meus queridos companheiros de bancada, havíamos 
dado já a adesão do nosso coração. Não só eu, e não somente os mem· 
bras da representação do povo sergipano no Poder Legislativo, havía
mos votado as palavras e os sentimentos que estão contidos nesse do
cumento. Posso dizer que todo o povo da pequena terra, todo Sergipe, 
havia sentido também que o seu dever era votar, era aplaudir, era en
corajar os órgãos responsáveis pela defesa da República neste instante 
gravlssimo da vida nacional. 

A todo instante, no correr dos minutos, com a alma presa na 
gravidade do drama que se desenrola na luminosa terra paulista, todos 
nós temos sentido - o que todo brasileiro deve sentir - mágoa, 
profunda dor no seu coração, por essa desgraça que eu não quero 
qualificar aqui, no anseio de esperança de que passe essa nuvem tormen
tosa, de que sobre aquela terra de trabalho depressa resplandeçam de 
novo os grandes dias de claridade, os grandes dias de bênçãos, os gran
des dias de ventura! 

São Paulo! Fazendas, café, usinas, trabalho, Faculdade de Di
reito, amor ao Brasil, força, bondade, glória do Brasil. São Paulo, co
berto de um sangue que não pediu! São Paulo, coração da nossa terra, 
feito para vibrar do meio dela quando, do estrangeiro, algum dia tives
sem a audácia de querer feri-la, São Paulo! 

Sr. Presidente, quero pesar as palavras, porque não fala nesta 
hora apenas um brasileiro senslvel, fala um representante da Nação, 
com a consciência da gravidade e da importância do seu mandato. 
Nem preciso falar, porque sei que toda a Câmara, todas as consciên
cias honestas, todos os homens de bem que aqui estão, palpitam, sen
tem, compreendem os sentimentos que eu não posso exprimir! Mas o 
que eu posso exprimir, o que eu posso falar, o que posso clamar, o 
que toaa a nação brasileira clama neste momento, é que passe essa 
rajadJ de tristeza que nos magoa e nos amarga o sabor de viver sob 
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o céu glorioso do Brasil; é que passe rapidamente isso, e que nós todos 
possamos nos aco/chetar, nos articular de novo no trabalho consciente 
para o bem desta grande terra, grande pelo sentimento liberal, pelos 
seus ideiais e sobretudo pela capacidade de conceber uma civilização 
de paz, de alegria e de trabalho, para a qual concorre, mais do que ne
nhum Estado, esse de São Paulo, sobre cujo arfar de trabalho sorria, 
se posso dizer assim, das mais belas fisionomias morais da nossa raça, 
sobre cujo trabalho resplandecia a face amável de Carlos de Campos, 
de I icadeza e energia da nossa gente! 

O Sr. Simões Lopes - Professor da nossa economia. 

O SR. GILBERTO AMADO - Assim, Sr. Presidente, não pos
so concluir sem acrescentar que voto pela moção apresentada pelo 
nobre I íder, com o adendo formulado pelo ilustre representante do 
Rio Grande do Norte, e o faço com todo o coração, com toda a sin
ceridade, com toda a invocação a este sentimento de dignidade a que 
se referiu o nobre Deputado pela Bahia. 

~ o que tenho a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é 
abraçado. Palmas.) 
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RELAÇOES CAMARA E SENADO 

Sessão de 7 de outubro de 1924. 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, o debate tornou
se tão interessante que eu tomei a liberdade de pedir a palavra a V. Exa. 
para intervir nele, e agora vejo que, para não trazer nenhuma considera
ção nova, porquanto o ponto de vista em que eu pessoalmente me ia 
colocar foi expressado em um aparte que acabou de dar há poucos mi
nutos, antes de terminar a sua agradabillssima oração, o nobre Depu
tado pela Bahia, meu eminente amigo, ... 

O Sr. Wanderley Pinho - Obrigado a V. Exa. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... o Sr. Sales Júnior, contido 
nessas duas palavras: o interesse nacional. 

Evidentemente, o Sr. Presidente, todos nós, os Deputados indi
vidualmente, devemos ter interesse em que as relações da Câmara com 
o Senado se mantenham harmônicas e suaves. Todos nós, pessoalmente, 
temos interesse em que essa harmonia constitucional dos Poderes seja 
uma realidade prática, socialmente considerada. Mas penso que os cor
pos, os poderes em si, não podem ter a sensibilidade nervosa dos seres 
humanos, individualmente considerados. Acho que, se a Câmara pensa 
que o projeto tal está sendo exigido pelo interesse público, pela Nação, 
ela cumpre o seu dever, dever de lealdade, de mandar lembrar ao Sena
do que a Câmara pensa interpretar os sentimentos do pais, pedindo-lhe 
o andamento desse projeto. Como se poderá ver descortesia nesse pro
cedimento da Câmara, desejo de ferir a outra Casa do Legislativo? 

O Sr. Wanderley Pinho - V. Exa. naturalmente não se está 
referindo ao meu parecer, porque já expliquei. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Não me estou referindo ao pa 
recer de V. Exa.; tomo parte no debate porque a questão se tornou in
teressante. Com o parecer estou de acordo, tanto que o assinei. 

O Sr. Nicanor Nascimento - V. Exa. está desassinando o pare-
cer. 
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O SR. Gl LBERTO AMADO - Não. Mas se a Câmara está con
vencida de que o projeto tal responde a interesses nacionais, urgentes, 
a Câmara faltaria ao seu dever de lealdade consigo mesma e com a 
Nação, deixando de usar de todos os meios para que esse projeto seja 
aprovado. 

O Sr. João Santos - A Câmara aprovando o projeto tem cum
prido o seu dever; não pode ir além. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Oh! O trabalho de dirigir os po
vos não é o de dançar em um salão o minueto das amabilidades. O tra
balho de dirigir os povos deve ter sempre por bandeira o interesse pú
blico, o interesse nacional. Se a Câmara pensa que um projeto é útil, 
que é necessário, não só pode, como deve pedir ao Senado que apresse 
o seu andamento. 

O Sr. João Santos - Não apoiado. O Senado pode entender 
que ele é inconveniente. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - É a minha opinião individual. 

O Sr. João Santos - O Senado pode julgar que tal projeto 
precisa de exame bem maduro, e, neste caso, o retém lá pélo tempo 
que julgar necessário. 

O SR. GILBERTO AMADO - Se amanhã o Senado pensa 
que a Câmara negligenciou no cumprimento do seu dever, de dar anda
mento a determinado projeto, o Senado pode, também, inspirado pela 
alta consciência do seu mister, solicitar à Câmara andamento a tal pro
jeto. 

Sr. Presidente, devemos ter sempre em consideração a gravidade 
da nossa missão. Não estamos aqui para trocar finezas e gentilezas, mas 
para cumprir o sagrado dever de corresponder à confiança da Nação, 
pouco importando os aborrecimentos, os sacriflcios decorrentes da nos
sa atividade: 

O parecer do nobre Deputado pela Bahia é brilhante; as consi
derações com que o fortaleceu da tribuna, são claras; o seu ponto de vis
ta é simpático. 

O Sr. João Soares - Mereceu até a honra da assinatura de V. 
V. Exa. (Risos.) 
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O SR. Gl LBE RTO AMADO - Assinei o parecer no ponto 
ocorrente; mas não me conformo com a doutrina. 

O Sr. João Soares - Quanto ao ponto de vista ético entre as 
duas Câmaras, V. Exa. não tem razão. 

O SR. GILBERTO AMADO - Veja V. Exa. a vivacidade de 
minha sensibilidade. O Relator falou e eu me julguei no direito deres
salvar o ponto de vista de doutrina. Quero toda liberdade de ação, 
como Deputado, e acho que a Câmara deve ter toda essa liberdade. 
Não estamos aqui tratando de agradar ou desagradar a quem quer que 
seja; estamos aqui para cumprirmos o nosso dever. 

O Sr. João Santos - A nossa ação parlamentar estaria pertur
bada se todos os dias houvesse incidente entre as duas Casas do Congres
so. Isto é que se deve evitar. 

O SR. GILBERTO AMADO - Depois, no estado de civiliza· 
ção a que chegou a humanidade atualmente, mais que as delicadezas 
de maneiras e de aparências se procura a intenção, o fundo das coisas. 

O Sr. Francisco Peixoto - No fundo, é justamente o cumpri
mento do dever; o fundo desse requerimento é chamar o Senado ao 
cumprimento do seu dever. Neste caso, V. Exa. está em contradição. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Onde a contradição? V. Exa. 
não ouviu o que eu disse. Acho que a Câmara pode, sempre, fazer esses 
pedidos. 

O Sr. Gentil Tavares - E o Senado já tem feito isto. 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, eu, como sem
pre, estou muito convencido do meu ponto de vista, pelo que estranho 
não ser partilhado por toda a gente. (Risos.) 

Eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Sempre que a 
Câmara estiver convencida de que o andamento de tal projeto se impõe 
ao interesse público, ela cumpre o seu dever empregando todos os es
forços para levar por diante as idéias nele contidas. A Câmara ou o Se
nado, indiferentemente. 

O Sr. João Santos Aprove o projeto e tem cumprido o seu 
dever. 
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O SR. GILBERTO AMADO - O Sr. Deputado Sá Filho tocou 
muito bem nessa velha tricotomia de Montesquieu, de que "divisão e se
paração dos poderes é o corolário ... " 

Tudo indica, e a evolução do Direito Público conteporâneo o 
assinala, que marchamos dessa separação para a interdependência dos 
poderes. 

Mas esta é questão para ser discutida em outra oportunidade; 
por enquanto quero ressalvar nestas I igeiras considerações o meu ponto 
de vista de que nós, Câmara e Senado, devemos nos auxiliar uns aos 
outros no desempenho de nossa missão de servir o interesse da Pátria, 
sem susceptibilidades escusadas. 

Se nada nos impede, nenhuma disposição constitucional ou 
regimental, de nos dirigirmos ao Senado e este à Câmara, em uma rec(
proca colaboração para o fim comum de servir ao Pa(s, não vejo por que 
nos deva tolher o receio de ferir melindres, que, se existem, é lamen
tável que existam. 

Era o que tinha a dizer, colocando-me em um ponto de vista 
geral, sem que nessa minha atitude suscitada pelo tom do debate se 
possa ver contradição com o meu voto na Comissão de Finanças sobre 
o caso ocorrente. (Muito bem; muito bem.) 
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APOIO A ARTUR BERNARDES 

Sessão de 4 de novembro de 1924. 

O SR. GILBERTO AMADO (para encaminhara votação) - Sr. 
Presidente, direi poucas palavras. Tolerante para com todas as opiniões, 
simpático para com todas as franquezas, ouvi os discursos que acabam 
de ser proferidos. 

Não critico nem faço restrições às palavras pronunciadas pelo 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Artur Caetano, mas como 
S. Exa. estabeleceu uma diferença neste instante, entre os poderes cons
tituídos e a pessoa do Sr. Artur Bernardes, vim à tribuna para dizer, 
Sr. Presidente, que neste momento vejo na pessoa do Sr. Artur Bernar
des, não apenas o poder constituldo, mas a República. 

Assim, o que quero apenas dizer é que dou o meu voto à moção, 
em todos os seus termos, e que estou inteiramente convencido de que a 
pessoa do Sr. Artur Bernardes deixou de ser a de uma figura transitória 
de Chefe de Estado para personificar a Pátria Brasileira. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem.) 
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MULATOS E MESTIÇOS 

Sessão de 1<? de agosto de 1925. 

O SR. GILBERTO AMADO (sobre a Ata) - Sr. Presidente, o 
discurso que pronunciou ontem nesta Casa o Sr. Plínio Marques, nosso 
eminente colega do Estado do Paraná, foi publicado com os apartes 
dados pelos vários Deputados. Acontece, porém, que aqueles que figu
ram com o meu nome não exprimem com precisão o sentido do que 
proferi. Sou muito estrito em relação a tudo o que digo, presto muita 
atenção às palavras que pronuncio e, por isso, faço questão de retificar 
os apartes que me são atribu Idos. 

Em certo trecho, dizia eu: 

"O Brasil é um deserto ... É até ridlcula essa discussão 
em um Pa ls de mulatos e mestiços. 

O Sr. PHnio Marques - Não falei de mestiços ou de mula
tos. Somos um povo feliz com esses mestiços e esses mulatos, 
possuidor de grande inteligência e elevados sentimentos, de 
que é prova o nobre Deputado por Sergipe ... 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Por isso mesmo não lhe 
dava parabéns; considero-me amarelo". 

Dai se poderia depreender, Sr. Presidente, que eu entrava tam
bém no debate sobre raças e atribula a mestiços e mulatos qualquer 
inferioridade. 

Ora, eu me coloco em ponto de vista diametralmente oposto; 
não atribuo, absolutamente, às raças superioridade ou inferioridade. 
Estou com os que relacionam as aparentes diferenças entre as raças com 
fenômenos históricos hoje cientificamente interpretados. (Muito bem.) 

Não há raças superiores nem inferiores. E, quanto a nós, temos 
a felicidade de, sendo mulatos e mestiços, havermos criado uma civili
zação no trópico, ou melhor, temos a felicidade de poder afirmar pe
rante o mundo a realidade brasileira, uma das mais estupendas expe
riências históricas registradas pelo gênero humano em latitudes geográ
ficas como a nossa. (Muito bem. Apoiados gerais.) 
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Eu não poderia, de forma alguma, dizer com ar displicente, com 
jeito de quem se queixa: somos mestiços e mulatos. De sermos mestiços 
e mulatos, devemos ter se não orgulho, ao menos a consciência de que o 
sermos não implica inferioridade nenhuma. Mulatos e mestiços fizeram 
uma coisa extraordinária: o Brasil. (Apoiados gerais.) 

O Sr. Fidélis Reis - Mas não somos inferiores. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Tenho, assim, interesse em es
clarecer esse ponto. Aliás, essas idéias não as tenho agora; não as pro
nunciei no ardor da discussão. Em um dos meus trabalhos, dizia eu: 

"Por minha parte me desvaneceria mil vezes mais a fir
meza sem ênfase com que o B rasi I se reconhecesse a "Repú
blica Mestiça" dos cientistas europeus - digo cientistas eu
ropeus, porque são os únicos. Não há ciência senão européia. 
Os mexicanos a esse respeito são ainda europeus - dos cien
tistas europeus, que falam a verdade, ·do que a facilidade vai
dosa com que eles se acreditam a República Latina ... , o pa/s 
irmão, ... os irmãos latinos da América dos discursos diplo
máticos e das mensagens congratulatórias que são convencio
nais e insinceras e que mal ocultam a risota com que embai
xadores e visitantes pensam escarnecer da nossa toleima". 

Em outro trecho dizia: 

"Sejamos cafusos ou curibocas resignados, procurando 
honrar o nosso sangue pela dignidade do nosso estilo de ho
mens e nao pelo blasonar de hereditariedades que não são 
nossas''. 

E quando eu acrescentava no aparte ao discurso do meu preza
díssimo colega pelo Paraná que era amerelo, eu queria significar, não 
que o amarelo seja melhor que o mulato ou o mestiço, mas que é um 
ser humano tão bom, tão digno como o branco, e não quis acrescen
tar - porque a veia humorlstica não estava ontem bem palpitante -
que é estranho que, em um País de mulatos e mestiços, haja mulatos e 
mestiços que queiram campar de brancos, desejando que venham para 
aqui somente brancos, sendo de admirar que os nossos comediógrafos 
ainda não tenham tomado esse ridlculo para tema de suas comédias. 

Era o que tinha dizer, contente por poder afirmar que aqui, 
em um País de mestiços e mulatos, se cria e se desenvolve uma civili-
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zação nova, em que o tom da pele não distingue ninguém, civilização 
que realiza o prodlgio de criar-se e desenvolver-se no trópico, apresen
tando pela primeira vez ao mundo, no Ocidente, uma obra política 
apta a subsistir. Isto é já grande coisa; é o Brasil, essa realidade magnl
fica! (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente abraçado e cum
primentado.) 
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APOSENTADORIA PARA FERROVIÁRIOS E PORTUÁRIOS 

Sessão de 11 de dezembro de 1926. 

O SR. GILBERTO AMADO (para encaminhar a votação)- Sr. 
Presidente, queria dar explicações à Câmara, na qualidade de relator 
do projeto na Comissão de Finanças. 

Os nobres Deputados, que nele colaboraram, quer na sua pri
meira fase, aqui, na Câmara, quer depois de sua vinda do Senado, aca
bam, entretanto, de harmonizar-se esplendidamente, diante de nós, 
sob a esperança das bênçãos que esta lei vai despertar nos lares de todos 
os que trabalham nas estradas de ferro e nos serviços dos portos, no 
Brasil. 

As divergências referiram-se a pontos secundários - frisos, 
apenas, do grande edifício que a lei construiu em bases sólidas; maior 
ou menor extensão de ramos da grande árvore, que façamos votos 
para que cresça e se desdobre sobre todo o Brasil. (Muito bem; muito 
bem.) 

195 





Votos de Pesar 





ALBERTO TORRES 

Sessa'o de 5 de maio de 1917. 

O SR. GILBERTO AMADO (pela ordem) - Sr. Presidente, 
V. Exa. e a Câmara hão de permitir que, sem qualquer idéia de necroló
gio, gênero de literatura que não cultivo, eu me associe em meu nome 
individual às justas e brilhantes palavras que a respeito de Alberto Tor
res proferiu há pouco o ilustre Deputado pelo Estado do Rio de Janei
ro, o Sr. Veríssimo de Mello, juntando em breves palavras o depoimen
to de um estudioso ao comentário erudito, que da obra e do homem fez 
S. Exa. 

O homem não o conheci eu. Apenas já nos últimos dias de sua 
existência, e de relance, o entrevi, pálido e estranho, com os lumino
sos olhos delirantes, iterativos no infinito. Mas da obra sou um perlus
trador quotidiano, minudencioso e ativo. Eis por que posso dizer que, 
com Alberto Torres, não perdemos apenas um ex-Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, um ex-Ministro do Supremo Trbunal, um notável 
publicista. Perdemos mais do que isto. Perdemos um dos raros brasi
leiros que serão companheiros do futuro da Pátria. 

Quero dizer que a maioria de quantos vociferam na atualidade 
hão de desaparecer no turbilhão de suas palavras interesseiras ou vazias. 
Mas o ardente formulador sintético das verdades objetivas da vida so
cial e política do Brasil há de sobreviver como pedagogo das gerações 
porvindouras, às quais deve caber a tarefa, por certo não pequena, de 
executar, de concluir a obra que mal esboçamos, às tontas, nos tor
mentos dos dias presentes. Tendo sido dos raros brasileiros que, pela 
observação dos fatos que compõem a trama de nossa existência nacio
nal, chegaram por inferências lógicas e não por adaptações de teorias 
estrangeiras a formar uma noção pessoal da civilização brasileira, Al
berto Torres se desesperava de assistir, no confronto que fazia entre 
as realizações que imaginava e os fatos que presenciava, o choque, no 
antagonismo entre o pensador e os acontecimentos de que era teste
munha. 

Nem por isso a sua obra deixa de ser um código, um tndice, 
um sumário de principias fecundos, um manual de educação e de sele
ção do Brasil entre os povos e dos brasileiros entre os homens. 
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No seu dellrio de apóstolo um pouco estranho, num pouco 
abstruso ao nosso imediatismo sul-americano, havia, apesar da hiper
trofia da consciência, a intuição da missão a cumprir. 

Tendo observado a vida brasileira, ele queria criar as institui
ções de acordo com essa vida, de acordo com a investigação desses fa
tos que compõem, como já disse, a trama da vida nacional, porque 
malgrado possuirmos cérebros fecundos, esplritos cintilantes, orado
res incomparáveis e pollticos experimentados, a verdade é que o Brasil 
tem sido hoje dirigido por idéias do exterior, por fórmulas de adapta
ção, por modalidades espúrias do pensamento que, como todas as 
coisas de adaptação, nem sempre se ajeitam bem. 

Neste sentido os dois pequenos e grandes livros, O Problema 
Nacional e A Organização Nacional são como que catecismos pol í
ticos onde se contém tudo que é de útil como compreensão do nosso 
passado e como perspectiva para o futuro. 

Essas observações, que são a glória de Alberto Torres, foram, 
por outro lado, o seu sofrimento e a causa de seus erros. 

Como todos os reformadores, ele acreditava demasiado nas 
suas reformas; como todos os sonhadores, ele acreditava demasiado 
na realidade de seus sonhos; e eu o comparo, pois creio que a tribuna 
parlamentar não exclui as imagens literárias quando são mais ou menos 
justas, eu o comparo, ainda hoje o comparei, lembrando-me dele, lendo 
o seu testamento publicado no Imparcial, a uma vela sobre um vasto 
navio, pobre vela agitada, que não tinha força bastante para conduzir 
longe esta pesada nau que é a Pátria brasileira. 

Pensando no Brasil futuro, nas instituições futuras, ele era como 
um romancista que vivia no meio dos seus personagens trocando impres
sões com eles, acreditando na existência daqueles seres fict(cios, saldos 
da sua própria imaginação. Da( o exagero, a incongruência, daí não po
derem os homens pol lticos que pensam (fenômeno raro em nosso Pais) 
aceitar suas idéias de reconstrução de nossas instituições. E é por isso 
que eu, seu disclpulo, que o acompanho nas linhas gerais do seu pensa
mento, não posso concordar com o seu projeto de reforma da Consti
tuição. 

Nós admiramos o edihcio, vemos o esplendor da construção, 
mas duvidamos da firmeza do solo onde esse ediflcio quisera ser levan
tado. 

Mas, apesar de tudo, a memória de Alberto Torres deve ser que
rida ao Parlamento Nacional. Em uma época em que tanto se precisa 
de cérebros fecundos e de corações ardentes, o seu pensamento, que 
já ilumina as cumeadas da inteligência contemporânea no Brasil, há 
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de ser o orientador das gerações vindouras e o homem iluminado que 
desapareceu quase anonimamente, será iniludidivelmente, um s(mbolo 
e o patriarca das criações futuras da vida pol (tica no Brasil. 

É por essa razão, Sr. Presidente, que eu, avesso aos discursos, e 
sobretudo a discursos referentes a pessoas falecidas, de modo a parecer 
que minhas palavras tenham caráter de necrológio, não pude deixar de 
me associar às frases brilhantes e eruditas que proferiu o nobre Depu
tado pelo Estado do Rio, juntando a minha homenagem pessoal às que 
em nome desse Estado e da Câmara vão ser tributadas a Alberto Torres. 
(Muito bem; muito bem.) 
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CARLOS PEIXOTO FILHO 

Sessão de 30 de agosto de 1917 

O SR. Gl LBERTO AMADO ([leia ordem) - Sergipe sabe apre
ciar a perda que a Nação inteira acaba de sofrer. Em uma terra que se 
caracteriza pela vivacidade da inteligência dos seus filhos, pela lndole 
combativa do seu caráter cívico, a obra polltica de Carlos Peixoto não 
podia deixar de ser conhecida e avaliada devidamente. 

Exprimo não a minha dor pessoal, que não a poderia exprimir 
senão um turbilhão de palavras doloridas e infinitas que dissessem toda 
a minha afeição pelo belo e gentil espírito, pelo companheiro nobre, 
pelo amigo das horas agoniadas, toda a minha admiração pelo enérgico 
e alto caráter talhado na ossatura dos heróis, a que faltou cenário para 
desdobrar as qualidades imensas do seu temperamento; pela inteligên
cia aguda, rija, vasta, adamantina; pela graça dos seus ademanes, pelo 
encanto peregrino da sua conversação, pela variedade crepitante da sua 
cultura, e até por aquela irritabilidade deliciosa que não era senão o 
sinal de sua sensibilidade apta ao sentimento das minudências e um tra
ço da extrema delicadeza do seu aparelho cerebral; por esse patriotismo 
raivoso que mal escondia às vezes a tristeza de que tanto amor pela Pá
tria não se pudesse converter em serviços maiores a ela que, desatenta 
ao seu destino, não os exigia na incapacidade de os exigir; por essa dia
lética cortante e ágil que tornava um encanto até a um homem de arte 
o prazer de assistir a uma sessão da Comissão de Finanças; enfim, por 
esse conjunto de virtudes resplendentes, que era Carlos Peixoto, o 
nosso querido Carlos que não veremos mais, nunca mais aqui, brilhante, 
paradoxal, sorridente, enérgico, belo, forte, dominador! 

Sr. Presidente, eu que sou moço, que sei sentir, que sei honrar 
a minha Pátria, que tenho sofrido tanto, que vi a face da dor, que sei o 
que é a covardia da mediocridade conjugada contra a inteligência, que 
conheço a minha geração amolecida pela ignorância e pelo ceticismo, 
apalhaçada pela deificação de entidades improvisadas, transformadas 
em slmbolos da pátria e apóstolos da regeneração nacional - eu bem 
posso imaginar quanto perde o Brasil perdendo um homem como 
Carlos Peixoto, que não veniagava os seus sentimentos, que pensava 
por si, que sabia o que queria, que não era afinal uma dessas entida-
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des que parecem resumir hoje o ideal de toda a gente que quer subir 
e brilhar neste pa(s. 

Eu o amava desde muito, sem que ele o soubesse; mas como 
sempre aconteceu até hoje com todos os homens com quem tenho 
mantido relações estreitas, sendo por feitio pouco expansivo nos meus 
gestos, devo-lhe a ele a iniciativa da nossa intimidade. 

Quando uma onda de ódio nunca visto ameaçou submergir 
para sempre a minha pessoa; quando se aparceirou contra mim tudo 
o que no Brasil tinha eficiência nos centros de publicidade, eu tive 
em Carlos Peixoto o apoio de uma amizade consciente, e os seus abra
ços não foram dos menores consolos que aliviavam a minha dor. 

Na vastidão da sua alma, na energia de seu temperamento, com
preendendo a minha situação, prestando-me a assistência do seu cari
nho nessa hora de amargura, Carlos Peixoto, que não me devia senão 
a sensação de agrado que resulta do encontro de duas inteligências ho
nestas ao acaso das conversações e das leituras, fez de mim um amigo 
que não sabe senão chorar a sua morte. 

Morreu um homem sério no Brasil; morreu um homem de hon
ra de verdade; morreu um brasileiro completo, uma graça, uma força, 
um esplendor de nossa natureza. 

A desgraça maior, meus senhores, não é, contudo que o tenha
mos perdido; é que o Brasil, na dissolução em que vai, não tenha tantos 
a perder como ele. 

Luminoso esp(rito, poderosa alma, inspirai-nos da altura; sus
citai calor e decisão nos nossos homens; velai pelo destino desta gran
de Pátria que tanto amastes, por quem tanto poder(eis fazer ainda, 
se não fosseis arrebatado com tanta rapidez neSta hora triste! (Muito 
bem; muito bem. O orador é abraçado.) 
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IVO DO PRADO 

Sessão de 15 de maio de 1924. 

O SR. Gl LBE RTO AMADO - Sr. Presidente, sabe a Câmara 
que faleceu, nos últimos dias de abril, nesta cidade, o general Dr. Ivo 
do Prado Monte Pires da França, Deputado por Sergipe. 

Não é fácil tarefa fazer o necrológio de tão egrégio cidadão. 
Necrológio, gênero de literatura oratória todo convencional, não é 
bem o que quadra a (ndole de homem, cuja vida era mais interior 
do que pública, que viveu mais no coração dos seus amigos, do que 
nas ruas, cujo nome soava mais ao recesso de uma pequena Prov(n
cia, do que na boca estrondeante das multidões. Se o elogio, se o 
necrológio pudesse ser feito de acordo com a personalidade a elogiar, 
o que se referisse a Ivo do Prado, deveria ser um hino claro de sono
ras harmonias da alma; deveria participar da natureza do cântico reli
gioso, triste, porventura, mas banhado dessa unção mística com que 
a igreja celebra os seus eleitos, os seus santos. Para nós, para o povo 
de Sergipe, para a intimidade da pequena Província, ele era um eleito, 
um santo do nosso pequeno calendário, um semideus da nossa peque
na e fulgurante mitologia regional. 

Quase não o pratiquei, mal o conheci, raras vezes com ele tra
vei conversação; mas, desde criança, acostumei-me a ouvir falar na 
imensa bondade de Ivo do Prado. Quando vinha para o colégio, lem
bro-me bem, em direção a Aracaju, uma vez, meu pai ao passar comi
go por perto de São Cristóvão, apontou com ar de respeito religioso: 
"Ali mora Ivo do Prado". Senti que o velho e querido coronel da roça 
dizia isso com a alma de patriota, como quem dissesse: "Ali, meu filho, 
mora um grande cidadão, um grande sergipano". 

Assim foi ele, alegre, ardente na juventude, cantando a vida 
no entusiasmo da própria vida; na maturidade, na velhice, iluminado 
pela reflexão, pela meditação e pela resignação, filha severa desta. 

Santo, sempre foi ele reconhecido como tal, pelo povo de 
Sergipe, considerando a sublimidade excelsa de seu espírito e a can
dura extraordinária do seu coração. 

Depois, ao repassar na imaginação esse aludir permanente à 
bondade de Ivo do Prado, eu, já usado pelo hábito de refletir sobre 
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a alma e a natureza humana, perguntava-me a m1m próprio: "Como 
será esta bondade?" 

Desconfiado das palavras, tendo em tanta dúvida a significa
ção desse termo genérico, eu me interrogava a mim próprio: "Como 
será essa bondade?" 

Sr. Presidente, sei que a humanidade se pudesse ser boa, o 
seria. Mas sei também que a vida não deixa que a humanidade seja 
boa. 

"Como será essa bondade?" Será, indagava eu que distante 
dele vivia, será a bondade do indiferente, para quem não há ódio nem 
amor? Será a bondade dos corações frios, em cuja algidez o universo 
vem aniquilar-se e morrer como as ondas em uma praia llvida? Será 
a bondade, fenômeno fisiológico, a mansidão notória dos atletas? A 
bondade dos gordos em cuja adiposidade o surto das impulsões que
bra-se e morre como asas de pássaros na superflcie das lagoas? Será 
a insuficiência glandular dos inativos ou a apatia dos linfáticos? 

Será a bondade ilustre os céticos em cuja inteligência tudo 
se reflete a luz do equilíbrio cristalino das proporções da vida? Será 
a bondade imensa do gênio, a bondade-tolerância de Júlio César, em 
cuja cabeça tudo se vinha resolver como em uma equação simples? 

Será? perguntava eu, refletindo. Mas diante dessa bondade 
de que eu recebi desde cedo a significação positiva em fatos incon
testáveis, sabia eu que esta era um querer do coração, um espalhar 
da alma, esse desejo de dar teto a quem não tem teto, de dar pão 
a quem tem fome, de passar a mão pela cabeça aflita de quem pre
cisa de consolo. 

Essa bondade de meu patricia, a bondade-perdão do Cristo 
rafaelesco, não a bondade-combate do Cristo de Miguel Ãngelo, a bon
dade do Novo, não a do Velho Testamento. 

Dessa bondade, que era vibração, irradiação da simpatia, desejo 
de prolongar seu ser nos outros seres pelo abraço da fraternidade huma
na, dessa qualidade substancial ele tirava justamente esse ardor, esse en
tusiasmo diante das idéias, das sugestões, às quais se afeiçoava como se 
fosse a seres humanos dignos também do seu amor, da sua simpatia. 

Dada esta idéia que eu faço do homem e que dele fazem todos 
os que o conheceram, prescindo de seriar os fatos da sua biografia -
promoções naturais de oficial do Exército, de tenente-general. Mas, 
como reflexos dessa vida interior, há dois fatos que objetiva a atividade 
de Ivo do Prado, dois fatos salientes. 

Ivo do Prado foi, Sr. Presidente, duas coisas de que muito se 
chasqueou, de que muito se pretendeu chacotear, de que muito se 
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pretendeu rir em certa fase no Brasil; Ivo do Prado foi republicano his
tórico e positivista, dois titulas que, a meu ver, mais lhe aumentam o 
valor, mais lhe realçam a personalidade, mais lhe galardoam a memória. 

O republicano histórico era o tipo que vivendo em meio a uma 
realidade que lhe parecia condenável, lutava por uma realidade melhor. 
O republicano histórico, tipo de sonhador extraviado nos árduos cami
nhos do utilitarismo contemporâneo, com seu amargor de desiludido 
de uma República que não era a dos seus sonhos, como não é a dos 
sonhos de ninguém ... porque a realidade nunca foi confirmação do 
sonho, sendo da natureza do sonho a desproporção e da natureza da 
realidade, a proporção; sendo da natureza do sonho o ilimitado e da na
tureza da realidade, o limitado; sendo o sonho um oceano caótico de 
sombras e sendo a realidade um rio regular de clarezas refletindo a 
mobilidade do universo ... o republicano histórico, não pode ser 
antipático a nenhum espírito formado no conhecimento concreto do 
Bras i I. 

Certo, o seu charabiá retórico, o seu jargão oratório, o seu en
tono patético causam má impressão e ferem um pouco a nossasensibi
lidade de relativistas do pensamento e de oportunistas da ação; mas 
não podemos deixar de considerar o republicano histórico como tipo, 
como figura de uma espécie superior desaparecida. 

Eram eles os republicanos históricos, homens de fé, agitadores 
de bandeiras, homens que tiveram a coragem de gritar dentro da mo
narquia a República e por ela lutar e trabalhar. 

Faço a apologia do republicano histórico. Ele sofreu dessa in
quietação, desse desejo do melhor, dessa ânsia de aperfeiçoamento, 
sem a qual não há progresso nem civilização. 

O que somos a eles é que devemos, a esses mancebos ardentes, 
a esses jovens entusiastas que seguiram e ouviram a Francisco Glicério, 
a Benjamin Constant, a Quintino Bocaiúva. 

Honra, portanto, ao galhardo tenente Ivo do Prado Monte 
Pires da França, que na manhã fulgurante de 15 de novembro levan
tou com suas mãos o estandarte do regimento de artilharia montada 
que fez guarda a Deodoro da Fonseca. Esse seu titulo, titulo imortal. 
Outro, que lhe faz honra, é o de positivista. 

Ainda não se escreveu, Sr. Presidente, a significação, a impor
tância, o efeito, a repercussão do positivismo no Brasil. O positivismo 
trouxe para o campo das lutas dispersivas da boêmia literária da poesia 
romântica e do diletantismo pol ltico, a preocupação das idéias morais, 
o amor dos estudos matemáticos e a noção cient (fica da pol ltica, im
plantou no meio da retórica acadêmica do fim do império, do ardor ex
cessivo do começo da República, a égide orgânica de um sistema; mos-
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trou aos oradores ardentes, aos poetas sonhadores, aos organizadores 
ainda sem experiência que alguma coisa de nova havia e podia haver 
fora da democracia: a sociocracia de Augusto Comte. 

f um fato a estudar até onde a sociocracia teria poupado ao 
mundo a duração da democracia e do sufrágio universal, se o esplrito 
de revolução e de anarquia reinante no Ocidente não tivesse encontra
do seus derivativos naturais na guerra e na paz armada. 

Porque a verdade é que os fatos nos mostram este paradoxo: a 
guerra, a paz armada salvando a democracia, a rivalidade entre as na
ções salvando a democracia, a luta, a emulação, o entredespedaçamen
to dos povos salvando a democracia. 

Não é ensejo de pormenorizar este ponto: no Brasil o positivis
mo não foi assimilado em sua substância, mas deixou pedaços brilhan
tes da sua aparência. Rótulos, lemas, palavras, frases, a( ficaram. São ró
tulos, são palavras, são frases, mas que têm o mérito de chamar o pensa
mento para a altura de uma moral e de uma filosofia da maior pureza. 

Faço também a apologia do positivismo. Esses dois t(tulos de re
publicano histórico e de positivista são, portanto, aqueles com que com
parece diante da posteridade o meu ilustre patr(cio Ivo do Prado. Se
riam esses títulos os únicos, Sr. Presidente, se no meio da dispersão 
da sua curiosidade imoderada não se tivesse ele fixado no estudo de 
certas especialidades e não tivesse, desde cedo, se tornado um cartó
grafo eminente, um minucioso pesquisador de fatos históricos, um 
atilado e escrupulosíssimo verificador de textos. 

Foram essas qualidades que lhe permitiram prestar a Sergipe 
incontestáveis serviços como seu advogado na questão de limites com 
a Bahia. (Apoiados.) A sua monografia, sobre este assunto, é uma 
obra-prima. O zelo, o entusiasmo, a devoção, a sinceridade, o carinho 
com que o delegado sergipano defendeu os nossos interesses encantou, 
enterneceu todo o Estado. (Muito bem.) Por isso, quando o seu nome 
apareceu entre os candidatos a Deputados, na legislatura passada, todo 
Sergipe compareceu às urnas para votar nele. Eleito, infelizmente, não 
pôde quase comparecer à Câmara. Pertinaz enfermidade o retinha ao 
leito, do qual só sa(a de vez em quando para sentar-se no alpendre de 
sua modesta vivenda, em um doe; subúrbios desta capital, cercado de 
alunos, de moços imberbes, de jnvens entusiastas, como um Sócrates 
sem malícia, aos quais falava da beleza da ciência e dos temas eternos 
da sobrevivência e da transmigraçãq das almas, pois na última fase de 
sua vida se havia entregue ao estudo da teosofia e à prática do espiri
tismo. 

r r..,rn esses moços ardentes 1ue cercavam o enfermo entusias
t;:~ e '·"·'- eles que o acompanharam até o último momento. Morreu 
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sem tristeza. Sua alma pairava já na espiritualidade suprema. Foram 
esses moços, seus disdpulos, seus amigos, que tornaram seu enterra
menta um dos espetáculos mais tocantes a que tenho assistido. Alguns 
deles falavam à beira do túmulo; uns choravam, outros lembravam 
fatos de bondade de Ivo do Prado. 

Entre estes um episódio interessante: certo amigo, tendo ido 
visitar Ivo do Prado encontrou a casa cheia de rapazes. Perguntou o 
nome deles. Não pôde dizer senão o de dois ou três. Ao movimento 
de surpresa do amigo, atalhou: "São sergipanos que para aqui vieram 
se estabelecer; sou Deputado que na-o vai à Câmara, que não trabalha, 
deles é o meu subsidio". Mas, antes de ser Deputado, antes de ter sub
sídio, a casa de Ivo do Prado, em Sergipe ou aqui, não era dele, era 
dos sergipanos. Eis por que o povo de Sergipe tinha por ele uma grande 
devoção. Eis por que será ele celebrado sempre, não como um simples 
Deputado que passou por aqui, não como um polltico que recebeu 
votos, mas como um verdadeiro deus da nossa mitologia regional, como 
um santo da nossa igreja sentimental. É para esse homem, Sr. Presi
dente, cuja figura a Câmara não pôde, infelizmente, conhecer mais 
de perto, é para esse homem, para esse notável brasileiro, para esse 
grande sergipano, que eu peço a V. Exa. as consagrações constantes 
da inserção de um voto de pesar na ata de nossos trabalhos e do levan
tamento da sessão. (Muito bem; muito bem. O orador é muito abra
çado. Palmas.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Gilberto Amado requer 
que, da ata dos nossos trabalhos, conste um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do general Ivo do Prado Monte Pires da França e 
que, em seguida, como uma homenagem também à memória do 
ilustre membro da Constituinte Republicana, se levante a sessão. 

Os Senhores que aprovam este requerimento, queiram se le
vantar. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
A Mesa participa das homenagens que acabam de ser presta

das pela Câmara. 
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RAUL SOARES 

Sessão de 5 de agosto de 1924. 

O SR. GILBERTO AMADO- Sr. Presidente, não posso falar, 
e nunca tive tanto que dizer. Conquanto esperado, o golpe, na sua 
crueldade, tira-me o poder de expressão! 

E morto Raul Soares! Como proferir essas palavras, alentar 
na significação delas sem estremecer e sem chorar de desespero?! Como 
ter a vaidade de falar, de discursar, de alinhar perlodos, quando tudo 
em torno de mim é vão, quando da vida nada me interessa senão a 
minha dor enorme. 

Sr. Presidente, morreu um dos pol lticos brasileiros, um dos 
raros políticos brasileiros, de quem o observador imparcial poderia 
afirmar càm segurança que possu la o estofo dos grandes homens, 
todos os característicos morais e intelectuais, dos predestinados ao· 
domínio dos povos. 

O Brasil perdeu uma das suas maiores realidades. (Muito bem.) 
Minas, terra de montanhas, vê tombar coroada das esperanças da 
Pátria, a mais bela das suas montanhas! E o Brasil não se ilude; o 
Brasil inteiro sabe que perdeu uma das suas forças de defesa, uma das 
suas maiores garantias, nesta alta e pura individualidade moral. Ele 
era o chefe natural dos homens de bem do Brasil (apoiados), da gera
ção atual de homens novos que não se corromperam, daqueles que têm 
um ideal de beleza e de verdade a realizar na vida pública (muito bem); 
daqueles que não se vendem (muito bem), daqueles que não mentem, 
daqueles que não perderam o orgulho e a dignidade nesta escola de 
provações morais que é a nossa democracia; daqueles que não querem 
fazer politicagem, mas a política do Brasil, destes, de muitos destes 
ele era o guia, o palinuro, o orientador, o condutor espontaneamente 
escolhido. Para isso nada lhe faltava. A sua cabeça era cheia de idéias, 
o seu coração cheio de idéias, a sua vontade cheia de energia e o seu 
caráter merece a vetha comparação, ai justa, o seu caráter era da têm
pera dos metais incorruptíveis. 

E morreu Raul Soares! Volta de novo ao seio da terra mineira, 
de onde salra, para fulgurar, o mais puro diamante de Minas! 
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O morte, por que diante de tanto velho sem-vergonha e de 
tanto moço sem pudor, por que, diante de seara tão vasta e tão reter
ta de velhacos e histriões, onde te poderias saciar, foste escolher o 
severo e galhardo varão juvenil, que era o nosso enlevo, a nossa con
fiança, o nosso orgulho? 

O morte, por que, entre tantos tristes exemplares da ridícula 
espécie humana, foste escolher agora, foste arrancar à doçura de um 
lar tecido de honra e de virtude, arrancar aos braços de uma esposa 
adorável e preclara, e aos braços de quatro criancinhas cor-de-rosa, 
botões a desabrochar em torno da coluna altaneira, essa coluna al
taneira, sustentáculo da Repúblic-a- Raul Soares?! 

Sr. Presidente, festejamos há dias, a nação ainda festeja, fes
tejamos há dias, nesta Casa, a vitória da legalidade sobre a desordem, 
sobre a anarquia; festejamos a vitória da autoridade constituída sobre 
esse movimento sedicioso, que, irrompendo em São Paulo, ameaçou 
de alastrar-se por todo o Pais. Mas esse movimento, mas essa desor
dem, mas essa anarquia fez uma vitima que nos tira o sabor da vitória. 

Diante deste túmulo que se abriu ontem - fatldica primeira 
segunda-feira de agosto - diante deste túmulo o Brasil deve pender 
a cabeça cheia de meditação e ansiedade, apreensivo! Perdeu o que 
menos poderia perder no momento presente! Perdeu um homem! 
(Muito bem; apoiados.) 

Sr. Presidente, eu perdi pessoalmente um amigo para quem 
esta palavra tinha uma significação profunda. Tive a honra, e muitos 
dos meus colegas nesta Casa o sabem, honra de que nunca me orgu
lhei bastante, de ser apreciado, de ser estimado por esse homem de 
um só parecer e de um só proceder, homem que não mentia, que 
não iludia, que não fingia, homem que não prometia para faltar (muito 
bem), homem de mão leal, de coração enérgico, de olhar reto. Fui 
seu confidente; além da sua estima, mereci sua confiança. Ainda há 
dias, dizia-me ele - em carta - que me considerava um dos seus com
panheiros da sua alma. Na falta de encantos e de esperanças, que é o que 
é para um homem da minha têmpera, a vida pública atual do Brasil, ele 
era para mim um alento constante, um estimulo permanente. 

Associando-me a todas as homenagens que lhe são prestadas, 
em meu nome, no dos meus companheiros de bancada, no do Estado 
de Sergipe, seu presidente e seu povo, termino, dizendo, Sr. Presi
dente, que cultuarei a sua memória a existência toda. Escreverei num 
livro a apologia da sua vida, da sua nobre, rápida, fecunda e fulguran
te vida. Procurarei dar ao meu estilo a máxima pureza, a maior bele
za que em mim couber, para que esse livro possa ficar sobre o seu 
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túmulo como stel/o de mármore votivo, dizendo a minha dor infinita, 
a minha saudade eterna. (Muito bem; muito bem. O orador é abra
çado.) 
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BRfCIO CARDOSO 

Sessão de 22 de novembro de 1924. 

O SR. GILBERTO AMADO -Sr. Presidente, venho pedir a 
V. Exa. que consulte a Casa sobre se consente na inserção de um voto 
de pesar, na ata dos nossos trabalhos, pelo falecimento, ocorrido em 
Aracaju, do Prof. Brício Cardoso, uma das primeiras personalidades 
da nossa terra, mestre de todos nós, sergipanos, que figuramos nas 
Letras, na Ciência e na Política. Nesta Casa, por exemplo, três dos 
Deputados fomos discípulos desse ilustre cidadão; uns figurando e 
resplandecendo, como o Sr. Heitor de Souza e como o Sr. Aníbal 
Freire; e outro, obscuramente, como o orador que neste instante 
dirige a palavra a V. Exa. (Não apoiados.) 

Todos nós, Sr. Presidente, foi pela mão do Prof. Brício Car
doso que começamos a deletrear o Camões, a traduzir o Chateau
briand e, apontados por ele, a entrever as mentiras ilustres e as para
gens fascinadoras de história universal. 

Bom humanista, bom sabedor de coisas velhas, bom poeta, 
cantor de amenidades e roseiras, bom filósofo do recanto e do si
~~~ncio, o Prof. Brício Cardoso era em Sergipe uma espécie de monu
rrrento público, de patrimônio sagrado, de árvore druídica, cercado 
de simpatia e veneração geral. 

t= para uma personalidade, portanto, simbólica do que se po
de chamar civilização de Sergipe que venho requerer a homenagem 
de um voto de pesar na ata dos nossos trabalhos. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Gilberto Amado requer 
a inserção, na ata dos nossos trabalhos, de um voto de pesar pelo fa
lecimento do professor sergipano Sr. Brício Cardoso. 

Os Senhores que aprovam o requerimento queiram levantar
se. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
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MARTINHO GARCEZ 

Sessa'o de 13 de agosto de 1925. 

O SR. GILBERTO AMADO -Sr. Presidente, abrindo os jor
nais da manhã, fui surpreendido com a noticia da morte ocorrida, 
ontem, nesta cidade, do Dr. Martinho César da Silveira Garcez. 

A Câmara toda conheceu essa grande figura. Ex-Presidente 
de Sergipe, ex-Senador Federal. O Dr. Martinho Garcez era um dos 
nossos maiores jurisconsultos (apoiados), um dos mais eruditos, inte
ligentes e profundos dos nossos escrevedores do Direito. (Muito bem.) 
Suas Nulidades dos Atos Jurklicos são uma obra clássica ... 

O Sr. Pinto da Rocha - Um monumento. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... um monumento, como 
acaba de acrescentar o eminente colega, representante do Rio Grande 
do Sul. Seus pareceres, como relator de projeto do Código Civil, no 
Senado, e seus Comentários, publicados em grossos volumes, a esse 
mesmo Código, representam muito do que melhor possulmos em ma
téria de Direito Privado. 

Romancista convicto, Sr. Presidente, Martinho Garcez nunca 
se deixou seduzir, como alguns de seus confrades mais jovens, por
ventura mais injustamente famosos. Martinho Garcez nunca se deixou 
seduzir por esses alemanismos e italianismos germaniza,ntes que trou
xeram aos comentários do nosso Direito Privado uma mescla mais 
de citação do que de reflexão. (Muito bem; apoiados.) 

O Sr. Pinto da Rocha - Folgo muito em ouvir de V. Exa. 
esses conceitos. 

O SR. GILBERTO AMADO - Pensava ele, com certeza, como 
o próprio Savigny, neste particular, que todo o Direito é Direito Roma-
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no e que o chamado por alguns Direito Saxônico ou Direito Germâ
nico não é senão adaptação das velhas instituições vividas e codificadas 
pelo Estado na sua primeira e grande experiência realizada no planeta, 
isto é, a cidade antiga, a cidade romana. (Muito bem; apoiados.) 

Sr. Presidente, esse belo e galhardo ancião que ontem se firmou 
aos 75 anos de idade era um sergipano na acepção precisa da palavra, 
isto é, uma imaginação veemente, uma verve preclara, uma palavra 
álacre e viva, uma força risonha da natureza. 

Tenho pensado muitas vezes nessa singularidade do fenômeno 
sergipano. 

~ irrecusável, Sr. Presidente, que na fam(lia brasileira, no con
junto das variedades regionais que constituem a unidade do Brasil 
destaca-se um tipo próprio, inconfund(vel, especial, esse, o sergipano, 
representado em figuras próprias, inconfund lveis, especiais, conseme
lhantes no esplrito e no modo de ser, como Tobias Barreto, S(lvio Ro
mero, Fausto Cardoso, Gumercindo Bessa, Felisbello Freire, João Ri
beiro e tantos outros. 

O Sr. Agamenon de Magalhães- E Gilberto Amado. (Apoiados.) 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, quando se escre
ver a Sociologia, a Psicologia Social do Brasil, hão de se procurar conhe
cer as causas que determinam, em nosso meio, a especificação desse 
tipo, o sergipano -homem de aventura flsica e homem de aventura ps(
quica, homem de iniciativa mental e homem de iniciativa prática. 

Tenho ouvido, às vezes, colegas meus dizerem, com ar de age
tiva pilhéria, que todo sergipano é um filósofo. Sim, de fato, todo 
sergipano é filósofo no sentido de se interessar pela origem das coisas 
e pelo destino do mundo, mas também todo sergipano é homem prá
tico, porque, observem bem, é homem que gosta de viver com vigor 
e com volúpia a sua hora presente. (Muito bem.) 

Martinho Garcez, filho dessa famosa Cotinguiba, que é uma 
espécie de écloga de Sergipe, era, como Fausto Cardoso e toda a sua 
família, vasta sementeira de poetas e oradores anônimos, que lá fica
ram, era um resumo dessa psicologia, dessa mentalidade interrogadora, 
inquieta, ansiosa, deslumbrada, percuciente, mentalidade que faz da
quele pequeno torrão um cérebro vivo, de tal maneira a se poder di
zer - pela crepitação que lá existe, que Sergipe é uma estrela a cinti
lar dentro da terra. E Martinho Garcez era, ao mesmo tempo, um re
sumo dessa naturalidade de Sergipe, desse amor sadio ao prazer (muito 
bem, apoiados) ... 
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O Sr. Júlio Prestes - A ação dos pensadores de Sergipe tem 
contribuído enormemente para a unificação do Brasil. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... dessa riqueza vital de ape
tites, sem a qual nenhum filósofo pode fundar uma obra. 

Martinho Garcez era um dos resumos dessa mentalidade sergi
pana, e dessa naturalidade sergipana. 

Uma vez, falando em Aracaju, em com(cio público, preten
dendo dar aos sergipano, em uma imagem poética, uma espécie de com
pensação à pequenez de seu território, figurei a nossa grande Pátria, o 
Brasil, um navio cuja equipagem fossem os Estados. A direção do 
barco: os comandantes, os pilotos, os mestres seriam os grandes Esta
dos; mas, o gajeiro, quem havia de ser? Havia de ser a criança de bordo, 
o menino inteligente, o menor de todos, e então, vendo todos esses 
pensadores, todos esses filósofos, todos esses criadores de minha terra, 
refleti que a Sergipe estava destinado esse papel de gajeiro da grande 
nau e disse em um lance de entusiasmo, que me será perdoado pela 
Câmara: "Sobe ao tope do mastro, gajeiro, e aponta o futuro da Pá
tria!" 

Esse que, ontem morreu, velho trabalhador, teve no coração, 
célula fremente que foi de corpo palpitante dessa criança ágil, desse 
menino vidente. Sergipe teve no coração toda a capacidade virtual 
do povo sergipano. Por isso foi um dos maiores brasileiros de seu 
tempo. Sua obra o atesta magnificamente. 

Não falarei de seu coração, Sr. Presidente, que aos seus ami
gos, aos que o conheceram mais de perto caberia falar. Sei, porém, 
que dele corriam a beleza e a bondade como os rios correm das mon
tanhas. 

~, portanto, para um homem de alto relevo que peço a V. Exa. 
Sr. Presidente, as homenagens da Câmara, requerendo que consulte 
a Casa sobre se consente na inserção de um voto de pesar por seu fa
lecimento. (Muito bem; muito bem. O orador é abraçado.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Gilberto Amado requer que se lance 
na ata dos nossos trabalhos de hoje, um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Martinho César da Silveira Garcez, ex-Senador 
Federal e ex-Governador de Sergipe. 

Os Senhores que aprovam queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi aprovado. 
A Mesa associa-se ao voto da Câmara. 
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IMIGRAÇÃO PORTUGUESA 

Sessão de 15 de maio de 1927. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gilberto Amado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, poucas palavras 
direi, justificando a minha presença na tribuna. 

O Jornal do Commercio de anteontem publicou o seguinte: 
(Lendo.) 

"O Arcebispo de Vila Real. 
A pastrota'l que S. Exa. dirigiu aos seus diocesanos de re

gresso de sua viagem ao Brasil. 
Da carta que ont-em recebemos do nosso correspondente 

no Porto destacamos a lo~a pastoral em que o Sr. Bispo de 
Vila Real de Trás-os-Montes dá conselhos a respeito da emi
gração ·portuguesa. 

E a seguinte a pastoral distribulda por todos os sacerdotes 
do ,país, para a lerem nas missas ao povo: 

"D. João Evangelista de Lima Vidal, por mercê de Deus 
e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo-Bispo de Vila Real. Aos 
fiéis da nossa diocese, saúde, paz e benção em nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

A nossa recente viagem aos Estados Unidos do Brasil deu
nos ensejo de observar a situação deplorável em que se en
contram muitos dos nossos compatriotas, que emigraram 
estouvadamente das terras de Portugal para a longlnqua 
América, impelidos, a1nda menos do que pelo terrlvel agui
lhão da fome, pelas visões douradas nas tantas vezes falazes 
da fortuna, ou por puro esplrito de deslocação e de aven
tura. E que poderá haver que seja capaz de apertar e esma
gar a alma mais cruelmente do que encontrar, por esses pe
nosos e fatigantes climas em face escaveirada e amarelenta 
do desiludido, curtindo na soledade as suas misérias e as 
suas saudades ou arrancando do corpo um esforço formidá-

221 



222 

vel para apanhar a fatia de pão da qual não lhe restará nem 
uma única migalha para o dia seguinte Diazia-nos em Santos 
o digno consul de Portugal: "Nesta cidade já começa a haver 
em alta escala ch6mage ou desemprego dos portugueses; 
quantidades deles homens feitos, mulheres e rapazes, para os 
quais não é posslvel obter colocação de espécie nenhuma, 
que andam por a( com a roupa a cair aos pedaços, como se 
fossem ciganos vadios, devorando as côdeas de pão que os 
pródigos cães rejeitaram, cosendo-se às paredes das casas para 
passar de qualquer forma a noite, uma verdadeira vergonha 
para a nossa raça e um encargo insuportável para o Tesouro, 
pelas despesas de sustentação e de repatriamento, que não é 
sem fundo de que dispomos." 

O Sr. Venâncio Neiva - É uma grande injustiça do Arcebispo. 

O SR. Gl LBERTO AMADO (continuando a leitura) -In
felizmente não está na nossa mão dar remédio a um mal tão 
profundo e tão grave; porém, como a Providência permitiu 
que nós assistíssemos de risu ao escorrer e ao alastrar desta 
chaga tremenda, sentimo-nos obrigados a levantar por estas 
montanhas a nossa huf!1ilde voz de pastor, acautelando e 
precavendo os esplritos crédulos, os ânimos simples e pouco 
experientes, contra os perigos de uma emigração desastrada. 
Confio que a hão de ouvir pelo menos as almas da Diocese, 
porque elas sabem que a nossa voz nunca se levanta que não 
seja para o seu bem. 

Em primeiro lugar - disseram-nos isto pessoas de uma ca
tegoria e autoridade que se não discute - existe em Portugal 
um tipo hediondo, sinistro, cheio de cobiça e de pedras no co
ração, um verdadeiro sacrificador que anda como ave de rapina 
pelas aldeias, pelas vilas, pelas cidades da nossa terra, desenca
minhando para o desconhecido a paz das famnias, substituin
do aquela calma que dá a resignação e a modéstia pela febre 
ardente da ambição, pela fúria de ouro,enfim, fazendo o papel 
da serpente a agitar o fruto tentador do Éden diante dos olhos 
ingênuos dos camponeses, do nosso pobre povo miúdo. 

A esse tipo de judeu e de harpia dão o nome de enganador. 
Ele é o primeiro herdeiro dos imprecavidos que caem na ten
tação de o escutar; arremessa-os para a ruI na a frio, de mão 
certeira, ainda com ares na cara de quem tombou naquela 



casa como um salvador descolado lá do alto de alguma estre
la de promissão. Quem resi~e ao coleio fascinante da obra?! 
Poucos, muito poucos, nenhum talvez. A maior parte vende 
as suas terrinhas para comprar o embarque, passam para ou
tras mãos a pequena casa onde nasceram os seus pais, onde 
eles próprios nasceram, e lá vai tudo, as telhas, o quintal, 
a lavoura, a cara lavoura que anda a dar fruto com os suores 
da sua fronte e com os calos das suas mãos. 

Começam agora aqui as tristes realidades. 
Já mesmo nas despedidas, quando as mulheres choram em 

altos gritos na estação, à partida dos seus queridos, ergue-se, 
cremos nós, uma primeira vaga de angústia no peito dos que 
abalam, o sobressalto do martírio que pergunta para dentro 
da alma se valia realmente a pena mudar de uma sorte segura 
por mais modesta que fosse, para outra que está cheia de in
certezas e que começa assim com sacrifl'cios tão enormes e 
com uma torrente amarga de lágrimas. 

Pouco depois, dissipado por convívio esse vago nevoeiro 
de triunfo de aventureiro no momento em que parte, chega 
a hora crua de encarar com o porão do navio que vai levar: 
porão do navio é um modo de dizer, já se vê, mas a verdade 
é que, quando se entra em uma terceira classe de um des
tes ordinários vapores de transportes, diante daquela acumu
lação de gente daquele cheiro nauseabundo de comidas fer
mentadas e suores, daquele quadro dilacerante, de descon
forto e rnal-estar, forçoso é reconhecer que o futuro não é 
pródigo das suas ilusões e das suas falsas promessas senão 
à custa de um bem duro sacrifl'cio inicial. Nem me digam; 
estão acostumados. Podem estar acostumados a outras mi
sérias; àquelas não! Estão mas é acostumados ao ar puro 
dos campos, às couves frescas das suas hortas, à cama rús
tica das suas noites! 

Depois vem o pior de tudo, que é o abandono mesmo na 
solidão; ver passar a cada instante por ele correndo, voando 
para a vida, a vertigem louca das crianças, para quem a sua 
alma, a sua aflição, as suas misérias são mais indiferentes 
do que a pequenina formiga que elas porventura esmagam 
com os pés ao passar! Ou então, sentado horas etet nas nos 
bancos dos consulados para ouvir afinal a resposta de gelar 
o peito; não há remédio possível para tais imprudencias' 
Qual poderá vir a ser o ept'logo de todo este drama? Que o di-
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gam os abismos de degradação, de baixeza e de desespero 
a que é capaz de descer esta pobre natureza humana decai
da pelo pecado original, sobretudo quando é tocada e quase 
enlouquecida pela desgraça! 

E não se lhes fale de voltar para trás; que ninguém lhes 
aconselhe a repatriação! Até as pedras, dizem eles. escame
ceiam de nós. Mil vezes morrer! E de mais a mais, não foi 
vendida a outros a nossa casinha?! Não passou para as mãos 
deles o nosso campo! E agora?! 

Pois então, querido, eis o ótimo conselho que vos que
remos dar: quando sentirdes a distância de léguas, o cheiro 
malfazejo dos engajadores, ponde as trancas nas vossas 
portas, já que o vosso bispo não pode nem deve dar-vos o 
conselho de por as trancas nas costas deles. E se um dia, 
realmente uma necessidade verdadeira ou uma indiscutl
vel conveniência vos aconselhar a atravessar os mares que nos 
separam da América tratai o caso com o vosso pároco ou 
com qualquer outro amigo desinteressado, que queira o vos
so bem e pouco se importe com o vosso dinheiro: ele vos 
dará sobre o assunto os avisos mais oportunos e disporá 
convenientemente todas as causas para o bom sucesso dos 
vossos razoáveis desejo; ele evitará sobretudo que vós ini
cieis a viagem só com um ponto de interrogação diante 
da ponta do vosso nariz, e que à chegada ao porto de de
sembarque, vos encontrareis isolados e como que perdi
dos no meio de uma multidão' indiferente. Ainda assim, 
para prevenir qualquer hipotese deplorável, queremos lem
brar aqui aos emigrantes irrefletidos da Diocese, e do pais 
inteiro, que existe no Rio de Janeiro uma associação de 
beneficência destinada precisamente a amparar e a dar a 
mão àqueles que não têm outra a que se agarrar para sal
rem do inferno em que pelo seu próprio já se meteram. 

Em segundo lugar, ou antes, não deveria ser no primeiro, 
nós não devemos fechar os olhos, antes os devemos voltar 
seriamente, e continuamente, para os lados morais deste 
flagelo da emigração portuguesa para o Brasil, qualquer que 
seja aliás a sua conveniência debaixo do ponto de vista dos 
fatores econômicos. 

O homem, geralmente, contando fazer fortuna rapida
mente com o seu braço musculoso e com a sua pobre cabeça 
iludida, deixa a mulher e os filhos de qualquer forma na 



aldeia, com o fim, pensa ele, de se encontrar mais livre no 
novo campo de ação para realizar de um dia para o outro o 
seu sonho. Meu Deus! A liberdade, na maior parte dos casos, 
é não esperar mais de que cinco ou seis dias para meter outra 
criatura qualquer entre o seu coração e o da esposa que dei~ 
xou na terra! 

Esta, ao principio, chora torrentes de lágrimas sobre o 
silêncio e abandono de seu marido; mas, quantas vezes - ó 
abismo sobre outro abismo! - ela enxuga afinal o amargo 
pranto e procura consolar-se, ou melhor, enganar-se a si pró~ 
pria, pagando na mesma moeda, olho por olho, a infideli~ 

dade do perdido consórcio. 
Nós já temos o divórcio nas leis - se é que em Portugal 

há realmente uma lei de divórcio - faltavam-nos ainda estas 
miserandas torpezas, resultantes de uma emigração incalcula~ 
velmente atabalhoada, para apressar neste desgraçado pais 
a dissolução integral da famllia. A ter, pois, de ir alguém 
para o Brasil, ao menos que leve consigo a sua mulher e os 
filhos; de outra forma sujeita~se a preparar um crime contra 
a sua própria honra e a concorrer com a sua parcela para 
a ruína irremediável da Pátria! 

Meus queridos filhos! Não há nada que possa pagar neste 
mundo o beijo da terra que vos viu nascer; eu pela minha 
parte, calcaria aos pés todas as riquezas do mundo, se, para 
as adquirir, tivesse de passar pelo sacriflcio de viver isolado, 
morno, encolhido, em uma terra estrangeira, por mais belo 
que me escolhesssem o meu desterro. 

Mas, prescindindo mesmo destas coisas de coração, a que 
desdenhosamente se costuma chamar às vezes sentimental/~ 
dade ... sentimentalidade ... , ao amor da Pátria, se esta pa~ 
lavra é mais alguma coisa do que uma pura mentira, não nos 
obriga porventura a trabalhar por ela, ao seu próprio flanco, 
a dar-lhe o esforço da nossa mente, do nosso braço, da nossa 
vontade, de todas as faculdades de que Deus nos dotou?! O 
terras de Portugal! O culturas dos nossos campos' O imensas 
colonias ultramarinas, estais assim tão ricas de gente que vos 
trate, que vos amanhe, que vos cultive, para se abrirem 
de par em par uma a cada canto da Pátria, as portas da 
emigração?! E é assim não é, quem nos dá o direito de vol~ 
tar as costas ao nosso berço natal para irmão à cata do 
pomo de ouro que, as mais das vezes, não é mais do que 

225 



a imagem da lua ã superflcie das águas! Pobre país o nosso, 
que, a continuar esta fuga de emigração de olhos cegos -
tão cegos, tão cegos, que muitas vezes, nem sequer sabe 
escrever o seu nome, nem sabe ler a primeira letra do alfa
beto! Pobre país, que ficará assim reduzido, e dentro de 
muito breve, aos seus campos abandonados e secos, às suas 
montanhas solitárias e tristes, às suas águas murmurantes 
em um deserto de ninguém as ouvir. 

Que todos os nossos párocos leiam e comentem esta exor
tação pastoral à hora da missa conventual, todas as vezes 
que o julgarem preciso. 

Dada em Vila Real, aos 21 de fevereiro de 1927 -João, 
Arcebispo de Vila Real." 

A esta pastoral, a qual não lerei toda, mas que incluirei ao meu 
discurso, um dos jornais mais bem escritos e bem orientados do Brasil, 
A Nott'cia, deu ontem resposta satisfatória aos sentimentos naciona
listas brasileiros, congratulando-se, aliás com o Brasil, pela repercussão 
prática que porventura possa ter essa pastoral, no sentido de estancar 
a emigração portuguesa, que esse órgão da imprensa não considera 
útil ao Brasil. 

Eis o artigo a que me refiro. 
Era sabido que, voltando a Portugal, da sua excursão ao Brasil, 

não levara boa impressão, no tocante as condições de vida e localização 
dos imigrantes portugueses, aqui residentes, o Sr. D. João Evangelista 
de Lima Vidal, Arcebispo de Vila Real. Divulgados na (ntegra, conhe
cem-se agora os termos de uma Pastoral que o ilustre prelado dirigiu 
ao clero e aos fiéis de sua diocese, relatando-lhes o que viu nas plagas 
brasileiras e os concitando a que empreendam, por patriotismo e esp(
rito de solidariedade humana, uma campanha tenaz e persistente 
contra a vinda de portugueses imigrantes para o Brasil. 

O melhor, para ajuizarmos de suas impressões é transcrever
mos pelo menos os períodos iniciais de sua carta pastoral: 
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"A nossa recente viagem aos Estados Unidos do Brasil 
deu-nos ensejo de observar a situação deplorável em se en
contram muitos dos nossos compatriotas, que emigraram 
estouvadamente das terras de Portugal para a longínqua 
América, impelidos, ainda mais do que pelo terr(vel agui
lhão da fome, pelas visões douradas mas tantas vezes fala
zes dJ fortuna, ou por puro espírito de deslocaçilo r. avr.n
tura. E o que poderá haver que seja capaz de apertar e es-



magar a alma mais cruelmente do que encontrar, por esses 
penosos e fatigantes climas, a face escave irada e amarelada 
do desiludido, curtindo na soledade as suas misérias e as 
suas saudades, ou arrancando do corpo um esforço formi
dável para apanhar a fatia do pão, da qual não lhe restará 
nem uma única migalha para o dia seguinte? Dizia-nos em 
Santos o digno cônsul de Portugal: "Nesta cidade já começa 
a haver em alta escala a chômage ou desemprego dos por
tugeses; quantidade deles, homens feitos, mulheres e rapa
zes, para os quais não é poss(vel obter colocação de espé
cie nenhuma, que andam por a( com a roupa a cair aos 
pedaços, como se fossem ciganos vadios, devorando as côdeas 
de pâ'o que os pródigos cães rejeitaram, cosendo-se as pandes 
das casas para passar de qualquer forma a noite, uma verda
deira vergonha para a nossa raça e um encargo insuportcível 
pelas despesas de sustentação e de repatriamento". 

O sentimentalismo, nad3 censurável, de um bem formado cora
ção português, externou-se, em demasia, nessas palavras, dando-lhes 
uma cor demasiado escura na descrição de um quadro de misérias 
que não é, afinal, uma expressão exata da realidade. Apesa do relati
vo exagero, explicável e compreens(vel por parte de quen1, antes de 
tudo, procura evitar o êxodo de seus patr(cios que vão despovoando 
~~terra da pátria, em busca de outras paragens nas quais a fo 1una seja 
rnais fácil, não estamos longe de concordar com o Sr. D. Jt,ão Evan
~Jelista. Em grande parte S. Exa. Revma. tem razão. Nós mesmos j~1 
mostramos, por vezes, o perigo e a incoveniência da imigração desor
denada que nos vem de Portugal, perigo e inconveniência que nos 
r1ão afetam somente, mas também aos advenücios e ao elemento 
luso aqui domiciliado. O Brasil, acolhedor e generoso, carece de bra
cos para o amanho de suas terras, para a cultura de seus campos, e, por
unto, para o desenvolvimento da sua economia agr(cola. Os que, 
nesse sentido, queiram exercitar, entre nós, a sua atividade, serão 
Sl:mpre os imigrantes mais desejáveis. Os que trazem o objetivo de 
r1anhar a vida nos grandes centros cosmopolitas, agenciando peque
'IDS negócios ou querendo viver de expedientes, esses são elemen 
tos de duvidosa utilidade. Aglomerados nas c1dades, à tspreita de 
r,portunidade para o ganho mais ou menos fácil, são fatores de dtUd 

.;[;u negativa. Consumindo quase sem produzir, aumentando o coe
ficiente das populações urbanas, concorrem para a carestia da vidJ 

as mais das vezes quando fracassam na sociedade, sem meios para 
· seu próprio sustento, vão pesar sobre os seus patr(cios, forçados 
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assim a ampará-los na desgraça. E eis por que dizlamos acima que essa 
imigração de urbanistas tanto é incoveniente para o Brasil como para 
a colônia portuguesa, laboriosa, trabalhadora e útil ao nosso Pais. 

Queremos o agricultor, o braço forte para o trabalho das terras 
fertil lssimas e sempre dadivosas do nosso hinterland. Queremos o que 
vá para as fazendas e para os núcleos colonias, colaborar eficientemente 
com o elemento indlgena, e não o quase parasita, vivendo da atividade 
alheia na'> cidades onde a sua presença é dispensável. 

O preclaro e virtuoso prelado de Vila Real foi informado de 
que em Santos, "já começou a haver em alta escala, a chômage de por
tugueses". 

Ora, no Brasil, o chômage, propriamente dito, não é poss(vel 
porque há trabalho para todas as capacidades e só o indolente pode 
permanecer desempregado por muito tempo. Santos, por exemplo, é 
a segunda cidade do Estado que mais produz, e, conseqüentemente, 
que mais trabalha em todo o pais. Na sua lavoura e na sua indústria há 
lugares para todos os que se disponham a agir laboriosamente, nos 
campos ou nas fábricas, e a estes, nunca se negam ótimos salários e 
outras vantagens, assaz compensadoras. Logo, os desocupados só exis
tem em Santos, como em outras cidades, porque ou não querem traba
lhar de verdade, ou não têm aptidões para os serviços em que podiam 
ganhar, honestamente, a sua vida. 

Em resumo, é como de uma feita já tivemos oportunidade de 
dizer: os governos de Portugal e do Brasil devem combinar os meios 
indispensáveis à regularidade da imigração, de modo que se encaminhem 
para as nossas terras os colonos que realmente se destinem aos serviços 
da agricultura, mediante prévios contratos de localização imediata, etc., 
etc. Sem isso jamais chegaremos a resultados satisfatórics, nessa ques
tão de tamanho interesse para brasileiros e portugu~ses e que, em ver
dade, a uns e a outros já tem causado não pequenos dissabores que, 
ao menos de agora para o futuro, devemos evitar ... 

Mas, Sr. Presidente, chamando a atenção para essa singular 
pastoral, em que se acentua fenômeno que não poderá ocorrer por 
enquanto no Brasil - e de chômage, chamando a atenção para essa 
singular página eu quero apenas pedir que sobre ela providencie o Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, encarregado de zelar no estrangeiro, 
pelo bom nome e pelos interesses do Brasil, pa(s de imigração e pais 
civilizado. E, ao mesmo tempo que sobre ela tome as providências 
necessárias o Sr. Ministro da Agricultura, relativamente à parte de 
verdade que possa haver nas acusações que a ( são feitas ao serviço de 
imigração. 
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E, para tenninar, Sr. Presidente, quero referir-me à impressão 
colhida por acaso, anteontem, poucas horas depois de haver lido essa 
pastoral, em um encontro ocasional com um professor estrangeiro 
que aqui está, o qual, já havia conhecido em Paris. 

Perguntando-lhe qual a diferença que ele encontrava nas nos
sas paragens com as suas, e, de uma maneira geral, qual a diferença 
que encontrava entre a América e a Europa, com esp{rito distra{do 
eu esperava que esse professor se referisse à diferença de aspecto das 
nossas paisagens, do nosso solo, das nossas montanhas, em compara
ção com os climas nebulosos do Norte. 

Disse-me esse professor: "O que tenho notado no Brasil, o 
que mais me tem impressionado no Brasil, é não ver aqui ninguém 
morrer de fome." 

Miséria no Brasil, chômage no Brasil, o espetáculo horroroso 
pintado pelo Sr. Arcebispo de Vila Real é o que felizmente não esta
mos acostumados a ver nas nossas plagas abençoadas. Da( o espanto 
que nos causa que a estas horas, em todas as vilas e cidades de Portu
gal, se estejam a propalar tão lúgubres inverdades que, com a facili
dade de propagação das más not(cias, estarão a reboar em todos os 
centros da Europa prejudicando os interesses do Brasil. (Muito bem,
muito bem.) 
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ANISTIA AOS REVOLTOSOS 

Sessão de 21 de junho de 1927. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, as últimas dis
cussões no Senado e na Câmara. e o estado geral do Pais, sugerem-me 
algumas considerações, que tomo a liberdade de produzir neste recinto. 

Começo por acentuar que vivemos em uma atmosfera, em 
um ambiente turvado de confusões, oriundas, em grande parte, a meu 
ver,. da ingenuidade pública, que, na sua facilidade prodigiosa de enga
nar-se, chega a extremos verdadeiramente entristecedores. 

O espetáculo dessas confusões, deixa no esplrito do observador 
imparcial uma impressão penosa, que se não nos leva lágrimas aos 
olhos, se esboça em um sorriso tênue e desconsolado. Nada mais tris
te, com efeito, do que ver alguém iludido. 

E quando esse alguém é uma coletividade querida, como a po
pulação desta Capital, como a dos Estados, que a reflete, essa impres
são penosa de tristeza não se abranda em ironia, antes se agrava em 
piedade. Quem pode rir de um povo, de uma coletividade, da sua 
pátria? 

Tomo exemplo bem flagrante para caracterizar essas confu
q)es. Sabe a população desta cidade que não foi aprovado pelo Senado 
. ' projeto de anistia apresentado nesta Casa pelo eminente Senador pelo 
Distrito Federal, Sr. lrineu Machado. A esta hora, toda esta população 
e a dos Estados, que, como disse, as refletem, estão convencidas sin
ceramente de que a maioria do Senado tudo fez contra a anistia, como 
está convencida de que o fulgurante orador, que apresentou o projeto 
nesta Casa, tudo fez pela anistia. 

A inteligência, Sr. Presidente, tem tanta sedução, que, mesmo 
quando trai o seu destino de iriar clareza e de orientar limpidamente, 
não podemos deixar de admirá-la nas suas manifestações ainda que la
mentando-a nos seus efeitos. 

Assim, sofremos de ver o mal produzindo as suas dolorosas 
conseqüências, mas não podemos fugir à admiração que nos inspira 
a força que produz esse mesmo mal. 

Transportamo-nos às páginas do Parat'so Perdido de Milton 
e fazemos, por entre esconjuras, a apologia de Satã. 
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O Sr. I rineu Machado me aparece, nessa conjuntura de minha 
Pátria, como uma espécie de demônio elementar ... 

O Sr. Antônio Moniz - Mas defendendo sempre as liberdades 
públicas. 

O SR. Gl LBERTO AMADO ... de demiurgo implacável 
cujos sortilégios, lhe trazendo deleites à alma ávida de sensações e emo 
ções, diante do espetáculo da vida, não são suficientes contudo pllrd 
apagar o rastro, o cheiro de enxofre tão caracter(stico. (Riso.) 

Eu o revejo, chegando à casa depois da sua atuação quotidiant~, 
rindo o riso diabólico que Gustave Doré frisou na face escarminha do 
seu famoso Lúcifer. 

S. Exa. lutou pela anistia, clamou pela anistia, tudo fez por essd 
medida balsâmica! A Maioria do Senado, essa massa insensr'vel e bruta, 
esse rebanho torpe, essa congérie de cretinos, de bois mansos, que vilo 
ruminando, tristes, de cabeça baixa, a ru(na da República, esses servi 
çais da tirania, esses lacaios da ditadura - como aprouve S. Exa. dizer, 
mais ou menos, não sei se reproduzo exatamente tão singulares concei 
tos -, foi contra a anistia, lutou contra a medida de criação e de reno 
vação, que S. Exa. pleiteou, propugnou com tanta sinceridade! 

O Sr. Antônio Moniz - Nenhum dos senhores Senadores dis
cutiu a questão, votaram-na apenas. 

O Sr. A. Azeredo - Não era preciso. Se o fosse teriam respon
dido ao Sr. I rineu Machado. 

O SR. GILBERTO AMADO E, os jornais apregoam que 
S. Exa. foi pela anistia! E o povo acredita, e a estas horas os revolu
cionários, perdidos pelos sertões do estrangeiro, rezam com os jornais 
e acreditam com o povo, e ao mesmo tempo que agradecem ao emi
nente Senador a sua vã tentativa gloriosa, os seus esforços, a sua gene
rosidade, amaldiçoam a Maioria do Senado, essa passiva agremiação, 
hostil à fraternidade geral e à paz da fam(lia brasileirar 

Sr. Presidente, é triste, é mui to trist~ tanta ingenuidade. Será pos
slvel que coisa tão fácil de ver, não possa ser vista? Será poss (vel que 
coisa tão fácil de pegar, não encontre mãos que a peguem? Será poss(vel 
que coisa tão fácil de atingir, não possa ser atingida? 
os brasileiros bem intencionados ansiavam pelo dia em que na tran
qüilidade geral e na aceitação unânime do poder por todos t.jUe devem 
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obediência ao poder, não houvesse mais no Brasil vencedores e venci
dos, guerreantes e guerreados, e todos fossem um corpo só de molé
culas unidas, harmoniosamente congregadas na atividade comum, 
para o bem da Pátria. 

Entre todos, nenhuma podia ter ou tinha mais interesse que esse 
instante aparecesse, que esse dia chegasse, do que o egrégio cidadão, ho
mem de progresso e de harmonia, que no meio das esperanças e da con
fiança gerais do País, assumiu a 15 de novembro o posto de comando 
na casa da República. 

Probo, franco, com um passado em que não há um ato que 
não seja de fé e de cooperação, de esforços práticos pela felicidade 
comum, ansioso por se cobrir de glórias na glória de tudo fazer pela 
glória da Pátria, tendo a idéia da grandeza do Brasil como causa deter
minante de todas as suas ações, o Sr. Washington Luís, ao chegar ao 
Catete, não negligenciou a prática de nenhum ato que pudesse apressar 
o movimento dos espíritos no sentido da concórdia universal dos bra
sileiros. Seus atos e atitudes aí estão, não contestados, liberdade a todos 
os presos, que podiam ser soltos, salas do palácio presidenc-ial abertas 
a todos os pedintes, presença pronta, fácil e rápida a todos os lugares; 
escolas, fábricas, usinas, estradas, ruas, a todos os lugares onde a ativi~ 
dade nacional requeresse apreço, incentivo e consideração; início de rea
lização pelo Presidente de todas as promessas do candidato, palavras 
francas, atitudes limpas, nem uma palavra de censura ou azedume para 
a oposição sistemática e demolidora, coração aberto a todas as inicia
tivas da cordialidade, espírito concentrado da resolução dos proble~as 
imediatos de que depende o alhanamento de todos os caminhos por 
onde há de passar o progresso da República. Tudo induzia a crer que 
ao influxo dessa orientação feliz o exemplo que vinha do alto se pro
pagasse a todos os cantos do País e que a anistia que é a mais alta 
expressão política do apaziguamento moral de um povo, coroasse 
esse apaziguamento. 

A Maioria do Senado, por seu turno, assistiu sem recriminações, 
com excessiva bonomia, à ferocidade das injúrias, das calúnias. dos des
primores, dos enxovalhas com que se acompanhou e se procurou e se 
conseguiu retardar o seu direito de reconhecer os poderes do Senador 
eleito pelo Estado de Minas Gerais, o ex-Presidente da República que 
ela apoiara e de cuja obra de reintegração civil da República ela fora a 
colaboradora leal, constante e dedicada. (Muito bem. Apoiados.) 

Nenhuma liberdade a cerceou. Nenhuma licença tratou ela de 
coibir. (Apoiado.) 

Di r-se-ia até que nessa bonomia, nessa tolerância, nessa calma ... 
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O Sr. Aristides Rocha - Nessa displicência. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... nessa displicência, chegara 
ela a uma espécie de insensibilidade reflexa à violência das agressões, 
qt,Je da pessoa do candidato, do ex-Presidente da República, passaram 
a ser dirig1das contra ela própria. 

O Sr. Antônio Moniz - V. Exa. então censura as críticas que 
se fizeram à eleição de Minas? 

O SR. Gl LBERTO AMADO - A Maioria não exerceu nenhum 
dos seus direitos de reação diante da Minoria agressiva. A sua passivi
dade era a de uma platéia indiferente em presença de um grupo alu
cinado. 

Mas o que revelavam esta calma, esta bonomia? O ódio, a 
vingança, a recrusdescência das paixões? Não! 

O Sr. Antônio Moniz - Ansiedade de ver reconhecido o Sr. 
Artur Bernardes para poder ir para a Europa. 

O SR. GILBERTO AMADO O que revelaram era o se-
guinte: a calma, a disposição geral dos espíritos pra o esquecimento 
de rivalidades, a boa vontade para que o terreno acidentado das lutas 
se aplainasse em um terreno de conciliação. Essa a atitude da Maioria 
do Senado, tal como a presenciei na sua expressão coletiva, tal como a 
pormenorizei na conversa com os Srs. Senadores. 

Mas era preciso evitar a anistia a todo transe, ao mesmo tempo 
que se irrogasse à Maioria do Senado a responsabilidade da negação 
dessa providência incomparável em que só se devia falar de coração 
limpo, de alma pura. (Muito bem.) Nenhuma palavra, nenhum vocá
bulo pode haver mais belo do que este de anistia - divergências anu
ladas, ânimos convergentes na extinção dos debates estéreis, sol meri
diano pairando animador sobre o trabalho coordenador de todos. 

Assim, a anistia que é apaziguamento geral, extinção geral 
das animosidades, tornou-se um fato de revolta nas mãos de um dos 
chefes responsáveis pelos levantes militares, pelas sedições militares, 
cuja exaltação, cuja apoteose se fez dentro do Senado, que as com
bateu; a anistia que deve ser um instrumento de consolidação da Re
pública, de reconhecimento do prestigio e da legitimidade do poder 
civil, pelos desviados da ordem civil, apresentou-se nesta Casa como 
um meio de destruição da República, de desmoralização do poder 
civil, um programa renovado de ressurreiç"ao das paixões e de estlmu-
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lo às rebeliões militares que trouxeram à República ao estado a que 
chegou e de que precisamos retirá-la. 

Os termos em que o projeto foi aprovado, o Senado bem se 
recorda deles. 

Sois os usurpadores dos Estados; o poder que exerceis é um 
poder ilegltimo, nada significa: sois os exploradores da República 
que o povo devia varrer dessas cadeiras; serviçais da tirania na sua ma
nifestação mais grosseira, lacaios da ditaduta, que sei mais? Nem sei 
se reproduzo bem os termos do eminente Senador pelo Distrito Fede
ral, a quem, se aqui houvesse um C (cera, bem caberia o nome de 
Catilina. 

A anistia que deve pairar sobre os esplritos como a fragrância 
matutina dissipando as inquietações da noite, que devia ser como o 
movimento das ondas na enchente das marés, varrendo as salsugens das 
borrascas, veio da boca do Senador pelo Distrito Federal como um to
que de guerra, o anúncio de novas tristezas e males. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, singular maneira de pedir! Se amanhã eu quiser 
obter um ato emanante da autoridade de V. Exa.; devo dirigir-me a 
V. Exa., dizendo: "Sr. Presidente, o poder de V. Exa. é ilegltimo; 
V. Exa. deve retirar-se dessa cadeira, que não merece ocupar. De ma
neira que se eu quisesse exarar um benefl'cio, um ato da autoridade, 
do poder de V. Exa., eu devia começar por desmoralizar, insultar e 
destruir a majestade, em virtude da qual o ato deveria emanar de 
V. Exa. na plenitude de sua força legal, civil, jurldica e pol ltica? E 
S. Exa. quer a anistia, e S. Exa. pleiteia a anistia? 

O Sr. A. Azeredo - Muito bem. 

O SR. Gl LBERTO AMADO E os jornais o apregoam e o 
povo acredita e Satã - que me perdoe o ilustre Sr. lrineu Machado 
esta comparação I iterá ria ... 

O Sr. Antônio Moniz - Infeliz. 

O SR. GILBERTO AMADO ... e Satã ri no fundo do 
quadro! 

Veja-se a confusão reinante neste e nos demais assuntos, carac
terizando o ambiente turbado a que me referi no começo. 

Que impressão teria S. Exa. se um Deputado comunista ou so
cialista francês - cito a França, que S. Exa. tão bem conhece, um 
Deputado de extrema-esquerda acorresse a votar, sem retratação pública 
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das suas idéias, um projeto político apresentado justamehte por um 
membro da extrema-direita, por um membro da facção conservadora? 

Politicamente, como é que eu, por exemplo, membro da facção 
conservadora, da extrema-direita, pertencendo ao grupo dos que que
rem conservar o regime, que acreditam na Constituiçao vigente, que não 
acham os processos de representação política errados, senão precários, 
mas precários por motivos de ordem social, que não podem ser modi
ficados de um dia para outro; como é que eu que apoiei o governo do 
Sr. Artur Bernardes, convencido de que cumpria o meu dever de bra
sileiro no serviço da Pátria; eu, que não o fiz por motivos pessoais, 
senão em obediência a altos motivos políticos; como é que eu que 
dei à política de reação contra os levantes militares uma adesão sin
cera, convencido de que colaborava em uma obra nacional de des(g
nios nítidos objetivados na solução de um dos problemas básicos da 
civilização brasileira; como é que eu que represento no Senado uma 
corrente de opinião absolutamente oposta, profundamente antagô
nica à do Senador pelo Distrito Federal; como é que eu, no Senado, 
vou votar um projeto político da mais alta importância, apresentado, 
com ostentosa reiteração das divergências profundas, pela mão de um 
dos chefes mais proeminentes da facção contrária àquela que 
combato, àquela que nos combateu? S. Exa. estava certo de que pro
pondo o projeto como o fez, condenava o projeto. Mas os jornais 
apregoam o contrário, e o povo o acredita! 

S. Exa. clamou pela anistia! Apresentou o projeto: logo que
ria a anistia! Os jornais o apregoam e o povo o acredita! 

O Sr. António Moriiz - Mas V. Exas. podiam votar o pro
jeto e não apoiar o Sr. lrineu Machado. 

O SR. GILBERTO AMADO Vou responder a V. Exa. 
com toda a simplicidade. 

Em todos os países os atos políticos dos parlamentos resul
tam de conversações preliminares, entre as diversas facções. É difl
cil de crer que no parlamento francês ou no parlamento inglês um 
Deputado apresente um projeto de grande importância, sem preli 
minarmente conversar sobre ele. Essas altas conversações a que a 
idéia do interesse público preside são comezinhas e indispensáveis 
na vida política. Ao negativismo dos comentários do nosso meio pare 
cem estranhas todas as formas de colaboração dos adversários. Os pa
I íticos devem devorar-se uns aos outros. Os da Oposição têm todas 
as virtudes; os do Governo como aqui se diz têm todos os defeitos. 
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As maiorias parlamentares para certa imprensa são aglomerados de 
malfeitores, e o esforço obscuro de cada deputado e de cada senador, 
desde a primeira luta na sua comuna, no seu município, no seu Estado 
e no cenário da União lhe aparece como páginas negativas em que 
nada existe de belo e de sincero. Há a(, no entanto, uma longa seria
ção de atos em que se afirmam inteligência, caráter, serviços, amor 
à Pátria. (Apoiados gerais.) 

O mais obscuro dos senadores, na sua pequena aldeia do inte
rior se assinalou e se destacou entre os seus concidadãos pelas suas 
virtudes pessoais, pelo zelo com que se dedica ao interesse comum, 
pela simpatia pessoal, pela influência da sua famllia, por um conjun
to de qualidades pol/ticas que o recomendaram à consideração da sua 
terra, da sua gente, que o elege primeiro para os cargos de represen
tação local e o manda depois representá-lo no Congresso Nacional. 
(Apoiados gerais.) E neste Senado, cada um na medida das suas for
ças, trabalha pela Pátria. (Apoiados.) As ideologias antipatrióticas 
que avermelham o mundo não será nesses representantes do cerne 
da nacionalidade que encontrarão correspondência e apoio. A idéia 
do Brasil grande, surgindo do fundo das suas riquezas inexploradas, 
para a plenitude da sua força realizadora domina os corações de todos 
e é nessa esperança que todos comungam com sinceridade. (Apoiados.) 

Mas volto ao aparte do nobre Senador pela Bahia! 
Em todos os parlamentos, em todos os pa(ses, quando um 

membro da Minoria quer apresentar um projeto, que só poderá pas
sar com a aprovação da Maioria, dirige-se imediatamente ao Uder 
da Maioria, e conversa com ele sobre a possibilidade do êxito desse 
projeto, sua conveniência, sua oportunidade. Eu vejo, por exemplo, 
na Inglaterra, o Sr. Thomas, trade-uniomista, conversando com o Llder 
da Câmara dos Comuns, cujo nome não recordo, sobre as medidas 
necessárias, sobre os problemas do dia, sobre as idéias e os aconteci
mentos em que um e outro figuram correntes opostas. Quantas vezes 
uma intransigência de grupo não é vencida pela atuação pessoal, inte
ligente e honesta? Assim se faz em todos os pa(ses do mundo. 

Como é então que só aqui se entende que um projeto dessa 
ordem, um projeto de anistia, apresentado por chefe da Oposição, 
que não se retratou, que reafirma as suas tendências, que proclama 
seus pontos de vista, e que não só os proclama, mas os exalta, possa 
reunir inesperadamente grupos adversos, correntes opostas? 

O Sr. Aristides Rocha - Apoiado. V. Exa. tem toda razão. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - É imposslvel. 
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O Sr. Antônio Moniz - Não sei por quê. 

O Sr. Aristides Rocha - Dai se conclui que o projeto não 
era de anistia - tinha por fim convulsionar e agitar o Pais. 

O SR. GILBERTO AMADO - Perfeitamente, e a prova 

O Sr. Antônio Moniz - Isto é que é muito interessante; o 
projeto concedendo anistia tinha por fim convulsionar e agitar! ... 

O Sr. Aristides Rocha - Toda a argumentação do ilustre ora
dor é iniludlvel. 

O Sr. Antônio Moniz - Eu disse que se podia votar o projeto 
de anistia, sem apoiar os argumentos do Sr. lrineu Machado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Responderei mais claramente 
a V. Exa. 

O Sr. Antônio Moniz - V. Exa. até discute com muito brilho 
e muita inteligência, o que, aliás, não me admira. Mas não respondeu. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Eu me sentiria muito mal, se 
alguém me desse apartes, sobre assunto de que falo, e não respondesse 
com precisão. Ficaria triste. Respondo aos apartes de V. Exa. de ma
neira que me parece concludente, e à inteligência dos apartes procuro 
corresponder com a clareza das respostas. 

O Sr. Antônio Azeredo - Apoiado. V. Exa. respondeu admi
ravelmente. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - De modo insofismável, a meu 
ver. Aliás, Sr. Presidente, o último aparte do meu prezado amigo, ilus
tre Senador pela Bahia, me leva a estender as minhas ponderações a 
um ponto muito mais distante daquele a que eu pretendia chegar. Veja
mos. Imagine V. Exa. que o nobre Senador pelo Distrito Federal, Sr. 
lrineu Machado, desejasse uma das medidas que a pol ltica do Distrito 
Federal lhe obriga a pleitear - de vez em quando - o aumento de 
vencimentos para o funcionalismo público da Estrada de Ferro Central; 
o aumento de vencimentos em qualquer outra repartiç~o pública, 
V. Exa. acredita que o nobre Senador apresentasse esse projeto, ex-
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clamando à Maioria do Senado: "Maioria corrupta! Maioria incapaz! 
Maioria cretina! Deveis aprovar esse projeto!" (Risos.) Não é poss(vel! 
O nobre Senador pelo Distrito Federal iria falar com o Sr. Senador 
Azeredo. (Apoiados. Risos.) I ria conversar com o Presidente da Comis
são de Finanças. I ria procurar o Sr. Caiado, para que não lhe faltassem 
os votos de Goiás. (Risos.) Entender-se-ia comigo, para que eu votasse 
também a medida, e falasse com os Pereira Lobo e Lopes Gonçalves, 
que acredito, me acompanhariam. E o projeto passaria, e o Senado 
teria feito justiça ao sempre explorado e nunca assaz remunerado fun
cionalismo público! (Muito bem. Apoiados.) Mas, Sr. Presidente, ne
nhuma confusão maior - de que a que resulta do apelo à revelia mili
tar, que aqui se fez - e com que dor, para mim, ao ouvi-lo, nenhuma 
confusão maior do que esta. Até há pouco reinava entre nós uma 
espécie de anseio vago, o messianismo do herói: o apelo ao grande ho
mem, espécie de guerreiro do Niebelungen ou do ditador amável, como 
o Próspero de Shakespeare, com seu espelho mágico; uma espécie de 
Aladino, ao reflexo de cuja lâmpada maravilhosa tudo se transfigurasse, 
e o que era ruim, ficasse bom de improviso. Hoje, já não se espera tanto, 
já não se procura tanto o grande homem realizador de maravilhas. Há 
uma espécie de messianismo do milagre, de fato taumatúrgico que 
venha melhorar, que venha transformar tudo. "Isto não pode conti
nuar!" ~ preciso um milagre! Eis o que se ouve com freqüência aqui e 
ali. Uma mentalidade, que se diria abeberada nas fontes obscuras do 
bronco misticismo das cabildas africanas, uma mer.talidade infantil 
que se compraz em supor que o curso da vida possa ser modificado 
por obra de vontades subrenaturais. 

O fato, o fatum, o milagre, para muitos é ainda a revolta mili
tar, a sedição militar. Pelo menos o foi até bem pouco tempo. Espere
mos que não continuará a ser. Fico espantado ao ver homens de tanto 
valor, homens de tanta inteligência, homens cuja colaboração coorde
nadora poderia ser tão útil a nossa Pátria não se envergonharem de ape
lar para este torvo fantasma que só pode seduzir os povos doentes 
e as nações perdidas! (Apotados.) 

Sr. Presidente, nenhum problema, como este de trabalhar para 
evitar os pronunciamentos, as revoltas militares, nos deve preocupar 
muis, porque nenhum é mais importante. Não preciso aludir, porque 
é coisa que todo dia se comprova e documenta, ao mal que causam 
ao PJ(s, J sua civilização, à educação do seu povo, à formação das 
suas t.Jiites, as revoltas militares. Perde-se, com elas, a idéia de governo, 
m:JibJrata-se a concepção do dever. 



O Sr. Soares Santos - Mas muitas vezes são os governos que 
causam esses males. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Tem V. Exa. razão. País em 
que os m i I itares faltam aos seus deveres, é País em que tudo se perde ... 

O Sr. Aristides Rocha - Apoiado. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... etudosepodeperderme
nos a honra, e da honra de um País são os militares os depositários. Os 
militares que se revoltam servem-se da situação privilegiada que lhes 
é dada para desmoralizar, de maneira que não desejo qualificar, perante 
o País, a noção de honra e de dever de que eles deviam ser os guardas 
vigilantes e os cultuadores ardentes. 

País em que os militares se revoltam e desobedecem, é País em 
qLie ninguém mais quer obedecer. Os seus efeitos estão patentes nesse 
nervosismo, nessa excitação, nesse pessimismo ... 

O Sr. Aristides Rocha - Nessa crise de disciplina. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... nesse desespero, nessa crise 
em que cada ato do Governo, o mais lhano e sereno, parece um desa
foro. 

O Sr. Aristides Rocha - Uma afronta. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... uma afronta, um absurdo. 

O Sr. Antônio Moniz - Esses mesmos militares, sem sair do 
nosso País, lembrarei a V. Exa. - fizeram o 7 de Abril e o 15 de No
vembro. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Eu esperava o aparte. (Risos.) 
1-'\qui está Rui Barbosa (mostrando) que responde esmagadoramente 
lü aparte de V. Exa. É muito bonito, mas muito longo, de maneira 
1ue n5o leio agora. (Risos.) 

O Sr. Antônio Moniz - Também lerei Rui Barbosa. Nada mais 
f,ícil do que invocar o testemunho de Rui BarboS<:l, para sustentar os 
11~1Ur11entos mais desparatados. 
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O SR. GILBERTO AMADO - Não procure V. Exa. causas 
históricas e imediatas que estão expostas, precisa e luminosamente em 
um livro recentemente publicado pelo Sr. Oliveira Vianna ... 

O Sr. Aristides Rocha - Um grande sociólogo. 

O Sr. Pires Ferreira - Importante obra. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... homem de talento, homem 
de ciência cuja obra hoje reúne admirações gerais. 

O Sr. A. Azeredo - Apoiado. 

O Sr. Ant6nio Moniz - Mas V. Exa. não está de acordo com 
as doutrinas de Oliveira Vianna. 

O SR. GILBERTO AMADO - Não estou e estou. Vou mostrar 
a V. Exa. por quê. 

O Sr. Ant6nio Moniz 
longe; noutros fica muito aquém. 

Em alguns pontos V. Exa. vai mais 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Veja V. Exa. o que diz o histo
riador: "Os nossos pol lticos civis sempre viram no Exército um campo 
a explorar em beneficio dos interesses deles. E tem sido esta a de mero 
instrumento das paixões diversas a função propriamente política do 
Exército da nossa história". 

Sr. Presidente, nunca se pense que eu tenha uma palavra ou 
um pensamento que não seja de veneração, de respeito, de simpatia e 
de admiração para as forças armadas do meu País. 

O Sr. Aristides Rochd - Apoiado. 

O SR. GILBERTO AMADO - Nenhum homem político mere
ceria este nome se esquecesse o que deve a nação aos seus defensores, 
emblemas da dignidade nacional, símbolos do nosso brio e da nossa 
glória. 

O Sr. Aristides Rocha - Não há dúvida; eles são os depositá
rios da honra nacional. 
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O SR. GILBERTO AMADO Estou de acordo com o Sr. 
Oliveira Vianna na sua caracterização da ação militar na vida pol(tica, 
mas articulo as revoluções, as agitações a outras causas. 

Sr. Presidente, vou explicar mais demoradamente este ponto. 
As revoluções, as agitações, os movimentos pol (ticos têm causa 

meramente econômica que os historiadores depois romanceiam atri
buindo-lhes causas morais. O herói tal, fez isto; o pr(ncipe sicrano ven
ceu tal batalha. Os povos, encantados como crianças, adoram os guer
reiros, levantam estátuas aos príncipes. Mas de maneira geral se pode 
dizer que as revoluções, as mais dramáticas, as mais belas, as mais ilu
minadas tiveram causa positiva, meramente econômica. 

Há dias ouvindo um dos homens que mais admiro nesta Casa, 
o Sr. Barbosa Lima, referir-se à crise pol(tica que, atualmente ator
menta o Chile, agitação militar, incerteza política, eu pensava nos ver
dadeiros motivos dessa crise, motivos que escapam em geral aos obser
vadores e comentadores, motivos que ilustram a teoria das causas eco
nômicas. 

1: este um exemplo próximo, imediato e bem característico. 
V. Exa. sabe, Sr. Presidtmte, que o Chile antes da guerra era 

considerado por todos os historiadores, por todos os viajantes, por 
todos quanto perlustraram o nosso continente, a nação da América 
do Sul mais estável nas suas instituições, mais segura na sua organi
zação política. Bryce e outros referem-se à sol i dez da sociedade que há 
mais de 50 anos mantinha um governo de ordem, de paz e de tran
qüilidade. 

Quer V. Exa. saber porque essa estabilidade de um momento 
para outro desapareceu e é o Chile vítima de movimentos militares, 
de crises políticas iguais àquelas que convulsionam o Brasil? (Pausa.) 
O Chile antes da guerra exportava 21.000.000 de quintais de salitre. 
E V. Exa. sabe que o salitre está para o Chile como o café está para o 
Brasil; é a base do seu comércio; o sustentáculo da sua economia, o 
arrimo da sua exportação. Mais de 2/3 da exportação do Chile é ba
seada sobre os nitratos. Pois bem, durante a guerra os alemães blo
queados, conseguiram nas suas usinas, a fabricação sintética dos ni
tratos. E logo depois da guerra o total da exportação no Chile foi 
baixando até expressar-se em uma diferença de 20 milhões de quin
tais para 12 milhões, quatro anos depois. 

De maneira que a economia chilena sofreu um saque violen
tlssimo que lhe desequilibrou toda a vida política. 

Os historiadores romanceiam, os oradores tonitroam, mas 
as causas são outras, puramente econômicas. 
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Não quero dizer, que, entre nós, o fenômeno se reproduza 
com as mesmas caracterlsticas. 

O Sr. Soares dos Santos dá um aparte. 

O SR. GILBERTO AMADO - Na minha opinião, no Brasil, 
não tivemos revolução e sim indisciplina militar. Várias causas são 
apontadas para explicar a nossa crise. 

As imediatas são fáceis de apreender e só em outra oportuni
dade me referirei a elas. 

Mas, se procurarmos as mais remotas teremos a confirmação 
da teoria, a influéncia do desequil1brio econômico a( também se pa
tenteando. Como o Chile, dependemos também de um só produto 
- o café. ~ verdade que, graças a Deus, não há felizmente probabi~i
dade de uma fabricação sintética do café, nem do êxito inesperado 
de um sucedâneo. 

Mas é irrecusável que vivemos dependendo de um só produto 
de exportação que nos dá muito, mas que não dá suficientemente 
para os gastos, a vida, o movimento de uma nação cuja população 
cresce - direi - geometricamente enquanto sua riqueza cresce numa 
proporção aritmética. Se procurarmos, por exemplo, as causas longrn
quas que levaram esses moços soldados, esses Prestes, esses Távoras, 
esses Campos e outros a se extraviarem do caminho severo da disci
plina - quem sabe se não encontrarlamos também expliçação nesse 
mal-estar social resultante das condições econômicas de um meio que 
obriga tantas energias moças, tantos ânimos ardentes a se empareda
rem numa carreira burocrática, pois a certos respeitos é inegável que 
entre nós a carreira militar pode ser considerada como burocrática. Não 
é esdrúxula hipótese perguntar se numa atmosfera de riquezas atraentes 
exercendo sua pressão magnética sobre as vontades, submetidas à gra
vitação das necessidades mesológicas, teriam esses homens ensejo para 
se envenenarem com a linguagem dos exploradores pollticos e se pres
tarem a serem instrumentos das suas paixões sem beleza? Eu os vejo 
numa sociedade dominada pelo surto da produção triunfante como 
os Estados Unidos, em vez de revoltados contra a Pátria e as leis do 
seu pais, à frente de indústrias prósperas, ganhando dinheiro, produ
zindo, audazes, fortes, vibrantes, rindo com desprezo como ri qual
quer boy americano a quem lhes fale em revolução, revolta, sedição, 
rebelião, agitação. Essa suscetibilidade à flor da pele que leva esses 
brasileiros a se revoltarem sem motivo, creiam os Senhores Senadores, 
é pobreza. Nos palses ricos ninguém briga por tão pouco. Todos tra-
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tam de produzir para viver bem, aumentar o próprio patrimônio, au
mentando o da Pátria. (Apoiados.) 

O nosso problema é um problema de construção nacional. O 
Brasil precisa antes de tudo organizar-se, coordenar-se para se tornar 
um país produtor. Toda a atividade que não se enquadre na atividade 
comum para aquele fim deve ser combatida; é nociva. Esse problema 
não pode ser resolvido pelas revoltas militares. (Apoiados.) Oue adian
ta para um país que exporta 100 milhões de libras, isto é, quase menos 
de metade do que exportam as 1-ndias Neerlandesas, menos do que ex
porta a Austrália, quase um terço do que exporta a Argentina; que 
adiantam para um país que precisa de organização, de educação, de pre
paração política e econômica, essas agitações militares, essas lutas 
armadas? 

Qual a contribuição orgânica que acarretaria para o Brasil a 
vitória de qualquer desses movimentos que vêm perturbando a vida 
nacional? Esses movimentos, essas revoluções, essas lutas nada têm 
que ver com o Brasil; são, como já disse, uma vez, nuvens que passam 
mil quilômetros acima do solo que pisamos; são remédios ap~icados 
em virtude de erro de diagnóstico. (Apoiados.) Se à economia do 
Brasil, essas lutas, essas revoltas militares não trazem senão perturba
ção, ao estado social e pol ltico nenhuma contribuição benéfica podem 
trazer. 

Tenho estudado, Sr. Presidente, o meio social e as instituições 
pollticas no Brasil, de acordo com o método positivo. Em vários dis
cursos na Câmara mostrei a realidade polltica brasileira tal como se 
exprime na sua representação demográfica, analisando o nosso eleito
rado, a sua formação, a sua significação, a sua evolução. Esses traba
lhos não são conhecidos senão de uma minoria curiosa, pois V. Exa. 
sabe que o grande público em geral não lê senão o que publicam os 
jornais populares e esses se sentiriam roubados se estampassem com fi
delidade e lealdade trabalhos dos pollticos conservadores. Esses dis
cursos pronunciei-os diante da Minoria da Câmara, pedindo-lhes obje
ções e respostas. Não me foram apresentadas. Em substância era impos
sível não aceitar as minhas conclusões. Elas eram a expressão da verda
de e as atingi em estudo consciencioso absolutamente imparcial, des
pido de qualquer ponto de vista partidário. Mostrei como na ausência 
de idéias políticas em jogo, as relações entre o eleitorado e o eleito 
são meramente pessoais. Mostrei como se constituem os aglomerados 
eleitorais nos Estados e no Distrito Federal em torno de diversos chefes, 
os quais detêm a força pol ltica local originariamente, o que se chamam, 
não só idéias, como até questões pollticas, no sentido verdadeiro da 
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expressão; mostrei como esse estado social é inelutável, insucetível de 
modificação imediata, e que não seria uma revolução militar ou qual
quer outra transformação violenta o meio adequado a qualquer modi
ficação para melhor. No tocante a eleições, mostrei que não é o ato 
de votar ou a maneira por que se vota o que caracteriza o voto. O que 
caracteriza o voto é o nexo político entre o votante e o votado, isto é, 
a idéia, a ideologia, o pensamento político que se representa no repre
sentado. Fiz justiça à dignidade pessoal dos brasileiros, à beleza moral 
da família brasileira em cujas tradições o culto da palavra dada, da fi
delidade do amigo ao amigo subsistem laços em suma tão nobres quanto 
as idéias. Enfim, fiz o processo e inventário da realidade política brasi
leira. Não tenho razões para modificar a minha opinião a respeito des
ses assuntos e sobre eles voltarei qualquer destes dias. 

Quando o eminente Sr. Assis Brasil, cujo nome pronuncio com 
sincero respeito e antiga veneração, fala em representação, parece que 
S. Exa. labora em um equívoco, porquanto S. Exa. parece associar a 
idéia de representação à idéia de eleição. 

Ora, hoje, em direito político, representação é uma coisa e 
eleição é outra. Já Disraeli mostrava nos seus famosos Comentários 
sobre o Partido Conservador da Inglaterra que a Câmara dos Lordes 
não era eleita e no entanto nada representava mais a Inglaterra do que 
aquele conjunto de senhores feudais, de bispos e doutores de Oxford. 
Salvo se S. Exa., ao falar em representação atira a barra um pouco mais 
longe e volve o seu olhar, por exemplo, para a Itália, cujas reformas 
pol lticas se baseiam em uma negação do sufrágio individual em favor 
das corporações e aglomerados que representam os elementos verdadei
ramente vitais da nação e da sociedade. 

Como argumento, vou citar um exemplo típico que bem assine
la a diferença entre representação e eleição. A Capital Federal, no ponto 
de vista pol ltico, é verdadeiramente representada? Estão representados, 
na Câmara e no Senado, a indústria e o comércio, o operariado, as facul
dades cientificas, as academias, os órgãos vitais materiais e morais da 
cidade? Parece que não; no entanto, os Deputados e Senadores são ver
dadeiramente eleitos e é na Capital Federal que entre nós as eleições 
são mais aproximadas da perfeição. 

Sob certo ponto de vista, os que são eleitos pelos Estados como 
expressão do meio, da vida local, da política do interior, representam 
realidades mais tanglveis do que supõem os que deles falam com des
dém. (Apoiados.) 

Essas maiorias insultadas do nosso Parlamento, que, com toda 
a sinceridade o digo, na sua coesão em torno dos princípios constitu-
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cionais da ordem civil e da autoridade republicana tão grande papel têm 
representado nesses últimos tempos de luta do governo civil com a 
rebelião militar, essas maiorias despretensiosas, honestas e leais expri
mem verdadeiramente o pa(s no que ele tem de mais real, efetivo e in
contestável. São expressões t(picas da atividade nacional necessárias e 
irredutíveis qualquer que seja o sistema eleitoral que se adote. Enquan
to o sufrágio se manifestar pelos processos comuns, até hoje conheci
dos, secretos ou não, só se representará através dele o que existe no 
meio social, não havendo entre os homens e os núcleos políticos que 
eles representam outra comunicação que a dos laços pessoais da con
fiança recíproca, da estima, da admiração e o sentimento geral de 
amor ao Pa(s. Os membros do Partido Democrático de São Paulo em 
que se diferenciam quanto às idéias e ao feitio pessoal dos membros 
do Partido Republicano? 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Senador que está finda 
a hora do expediente. 

O SR. GILBERTO AMADO - Ainda tenho muito que dizer, 
Sr. Presidente, e o que disse exige desenvolvimentos e demonstrações, 
mas vou terminar, dizendo mais uma vez que o nosso dever, o dever 
dos brasileiros na hora presente, é orientar o nosso patriotismo no sen
tido das verdadeiras necessidades nacionais. O Brasil, Sr. Presidente, 
não é a agitação tão ruidosa quão efêmera das ruas (apoiados; muito 
bem); não é o alvoroço de consciências juvenis excitadas pela palavra 
quente dos demagogos sem finalidade, inconseqüentes e vãos; não é 
o basbaque das esquinas sorrindo inconsciente dos benefl'cios que usu
frui com a estabilidade do regime e a segurança das instituições (apoia
dos,- muito bem), aos esgares histriônicos dos jograis da praça pública. 
(Muito bem.) O Brasil é o Amazonas deserto pedindo colonização, 
saneamento, vitalização, ansioso por sair do deserto, mudez enorme 
querendo falar; o Brasil é o pálido algodoeiro carregado nos adustos 
chapadões do Nordeste, é o caboclo sem assistência abandonado às 
inclemências do trópico, lutando com a natureza e o bandido, à espera 
de organização de trabalho, se não de riqueza, ao menos de ordem so
cial para resistir a tantos flagelos. (Apoiados.) O Brasil são os canaviais 
de Pernambuco, criadores de uma civilização, gloriosa e precária indús
tria, sujeita às oscilações de tantas crises perigosas; o Brasil é a potente 
Bahia, fraca na sua produção, quando podia ser o assombro do mundo, 
produzindo tudo para abastecê-lo. O Brasil são esses rios, longos, que
rendo transformar-se em força elétrica, são esses desertos amplos pe-
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dindo gente, estradas, produção, tristes de serem desertos; o Brasil 
é a paz do Rio Grande do Sul (apoiados), tão necessária ao Pais todo; 
o Brasil é toda essa terra não revelada querendo revelar-se, pois viver 
é exprimir-se, e a vez das nações são as suas riquezas. Civilização no 
Brasil quer dizer coordenação para produzir, organização para traba
lhar. Como já disse uma vez, que é que se ouve na Europa, na Améri
ca, como expressão do Brasil, como voz do Brasil? Apenas o que re
vela a sua riqueza, o grande rumorejo dos cafezais. Façamos do nosso 
Pais, pelo aproveitamento das suas energias e pela realização das suas 
possibilidades, um coro que possa ser ouvido no mundo inteiro. Poli
ticamente, o Brasil não é, assim, o que pensam os negativos e os demo
lidores; o Brasil é um conjunto orgânico de concepções práticas dina
micamente encaminhadas para fins preciosos, definidos, acessJveJs, 
reguladas pelo ritmo do tempo, fator com o desprezo do qual nada 
se realiza de sólido e duradouro. 

Procuremos os caminhos, atinjamos esses fins, organizemos, 
coordenemos, trabalhemos ... (Muito bem; muito bem. Palmas no re
cinto. O orador é abraçado por todos os Senadores presentes.) 
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LIBERALISMO POLIIICO 

Sessfo de 11 de agosto de 1927. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, dando a minha 
adesa'o ao requerimento que acaba de ser feito pelo nobre Senador 
pelo Amazonas, começo contrariando desde já a frase pronunciada 
há pouco pelo Sr. lrineu Machado, dizendo que celebrávamos o Cen
tenário dos Cursos Jurídicos votando uma lei que S. Exa. considera 
uma derrogação do pensamento jurldico brasileiro. 

O Sr. lrineu Machado - Diga logo celerada. Eu a considero 
assim. 

O SR. GILBERTO AMADO - Assim a considera V. Exa., 
mas que bela oportunidade me daria para, em sentido contrário, mos
trar a marcha do pensamento de organização do Brasil desde a hora 
em que se fundaram estes gloriosos cursos, até o dia de hojeer em que 
votamos uma lei inspirada no mesmo pensamento de organização e de
fesa da Pátria. Mas é o objetivo imediato do que vou dizer. 

Quando falava o Sr. Barbosa Lima, cujo nome pronuncio com 
grande respeito, aproveitando o ensejo para fazer votos para que sua 
preciosa saúde se restabeleça imediatamente ... 

O Sr. lrineu Machado - E com a graça de Deus. 

O Sr. A. Azeredo 
Ainda há dias mo disse. 

E o Sr. Barbosa Lima acredita em Deus. 

O Sr~ lrineu Machado - E o Sr. Gilberto Amado acredita em 
Deus? 

O SR. Gl LBERTO AMADO - O Deus em que acredito é di
ferente do Deus em que V. Ex a. crê. 

O Deus em que eu acredito é o Deus da minha Pátria que não 
quero ver perturbada por ideologias alien(genas; que não quero ver 
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perturbada pelo estrangeiro; o Deus que eu admiro é aquele que soli
difica o Brasil no seu próprio solo, nas suas próprias instituições; o 
Deus que eu admiro é um Deus de bondade, de serenidade, de hones
tidade, de retidão; o Deus que eu admiro, é um Deus que abre cami
nho para o futuro do Brasil, no pensamento do bem e da humanidade. 
(Apoiados ... Muito bem.) 

O Sr. lrineu Machado - Todas as ideologias são estrangeiras. 

O SR. GILBERTO AMADO - Não deviam ser. Mas não é 
este o assunto que me traz à tribuna 

Como ia dizendo, em aparte ao discurso do Sr. Barbosa Lima, 
declarei que no mundo não há hoje lugar para os liberais. 

O Sr. lrineu Machado - Dá um aparte. 

O SR. GILBERTO AMADO Sr. Presidente, o Senado 
tem em seu seio um humorista, um grande humorista que se compraz 
em brincar e em rir, de maneira que, quem vem trabalhar com serie
dade, encontra esse obstáculo. Mal se esboça um pensamento ou se 
procura raciocinar com precisão, e, permita-me S. Exa., com decên
cia, logo S. Exa. antepõe o seu riso rabelaisiano e transforma o ambi
ente que devia ser de solenidade e de estudo, em uma algazarra fol
gazã em que S. Exa. pimponeia tão à vontade ... 

Sr. Presidente, a minha afirmação de que não há lugar na po
lítica para os liberais causou escândalo, causou surpresa. Dir-se-ia 
tratar-se de uma afirmação ligeira. No entanto, Sr. Presidente, nada 
mais certo. 

O liberalismo, qualquer que seja o seu sentido, não tem mais 
função na vida dos partidos. Politicamente, sua missão está concluída. 
Disso sabe quem quer que tenha qualquer noção de ciência política 
e de estudos sociais. Abra-se qualquer tratado de filosofia política, 
qualquer observador, comentador ou historiador político e cada um, 
todos, dirão que o liberalismo, no sentido político religioso, é a dou
trina compendiada na fórmula de Cavour: a Igreja livre no Estado 
livre. 

Haverá agremiação partidária, grupo de homens ou correntes 
de idéias que ainda propugne uma realidade já atingida há tantos anos 
nos povos civilizados? Não. É coisa pacífica, líquida, que ninguém 
discute, de que ninguém trata mais: a Igreja livre no Estado livre. 

No sentido estritamente político, o liberalismo é a doutrina 
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segundo a qual os cidadãos procuram obter as garantias de liberda
des políticas que todas as constituições modernas, há mais de cin
qüenta anos, consagraram e se objetivaram em passado menos ime
diato na luta pela separação do Poder Legislativo e do Poder Judi
ciário das mãos do Poder Executivo absoluto. Desde as conquistas 
que colimaram na eclosão da Revolução Francesa, até o fim do Sé
culo XIX, o liberalismo foi a própria história da civilização. V. Exa. 
vê, Sr. Presidente, o Partido Liberal inglês, o Partido Whig durante 
o século todo disputando palmo a palmo à Coroa e à Câmara dos 
Lords os seus privilégios em nome da liberdade individual, em nome 
do individualismo, e depois em nome da não-intervenção do Estado, 
base do liberalismo inglês, modelo de todo liberalismo. 

Do ponto de vista econômico, que é o liberalismo senão o 
laissez faire, laissez passer, princípio básico da escola liberal que os 
operários, os comunistas, os cooperativistas, os solidaristas, os co
munistas chamam, como diz Charles Gide, a escola da indiferença, 
pois a não-intervenção é a sua base? Dou aqui, Sr. Presidente, alguns 
períodos em que esse famoso economista francês, em termos que 
não se distinguem dos demais economistas, caracteriza a Escola Libe
ral, e o liberalismo: "A Escola Liberal crê na existência de uma ordem 
natural no sentido de que as sociedades humanas são governadas por 
leis naturais que nós não poderemos transformar por mais que o quisés
semos, porque não fomos nós que as fizemos, e que ai i ás não temos 
interesse em modificar, mesmo que o pudéssemos, porque elas são 
boas ou pelo menos as melhores posslveis. A tarefa do economista con
siste em descobrir o movimento dessas leis naturais, e o dever dos in
divíduos e dos governos é de regular a sua conduta de conformidade 
com essas leis. 

A Escola Liberal é individualista no sentido de que ela vê no 
esforço individual o primeiro e mesmo o único motor da revolução 
social. Ela não crê se colocar por isso em contradição com a doutrina 
precedente das leis naturais, porque essas leis, tais como ela as conhe
ce, não encadeiam de modo nenhum a liberdade humana; elas não 
são, ao contrário, senão a expressão das relações que se estabelecem 
espontaneamente entre os homens vivendo em sociedade por toda a 
parte onde estes homens são deixados a si próprios e livres de agir 
segundo os seus interesses. Esses interesses individuais, antagônicos 
em aparência, são na realidade convergentes e entre eles se estabelece 
uma harmonia que constitui precisamente a ordem natural, a qual é 
superior, em todos os casos, a toda combinação artificial que se pudesSP. 
imaginar. 
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O papel do legislador, querendo assegurar a ordem social e o 
progresso, se limita pois a desenvolver tanto quanto possível estas 
iniciativas individuais, a afastar tudo o que pcx:teria embaraçá-las, a 
impedir somente que elas acarretem prejuízos de uns a outros, e, 
por consegüinte, a intervenção ou autoridade deve reduzir-se a um 
mínimo indispensável à segurança de cada um e à segurança de todos, 
em uma palavra à laissez faire. 

Sr. Presidente, quando digo que os liberais desaparecem da 
vida politica digo uma verdade fácil de demonstrar e insuscetível de 
ser contestada. Os Deputados, os Senadores, os homens da imprensa 
que se dizem liberais entre nós pensam ser liberais, mas não são; desco
nhecem apenas o sentido das palavras. Eu vejo cidadãos protecionistas 
que admitem a intervenção do Estado para garantir as indústrias e regu
lar a produção, proclamarem-se liberais; cidadaos que advogam a inter
venção do Estado na votação de medidas relativas ao trabalho, à organi
zação sindical, à proteção e assistência aos trabalhadores, proclamarem
se também liberais. Os jornais que se dizem liberais, são os mesmos que 
reclamam do Governo medidas alheias à finalidade do Estado liberal, 
do Estado-pol leia, do Estado indiferente, medidas de assistência, de 
proteção, regulamentação, de ampla intervenção, contrárias rigorosa
mente ao liberalismo para quem o Estado não deve imiscuir-se nas rela
ções econômicas entre os individuas e os grupos. 

Sr. Presidente, tenho acanhamento de expender considerações 
tão elementares, coisas tão sabidas, tão notórias, ridículas até de serem 
reproduzidas em um parlamento. Com o desenvolvimento dos partidos 
obreiros, com as doutrinas econômicas postas em atividade pelo desen
volvimento industrial, com a exigência das medidas necessárias à polí
tica trabalhista, os partidos conservadores, que não tinham nos seus es
tatutos regra nenhuma impedindo a intervenção do Estado, puderem 
votar providências favoráveis ao proletariado, melhoria de salários, 
assistência etc. e V. Exa. sabe que as trade-unions, na Inglaterra, devem 
toda sua legislação do Século XIX ao Partido Tory que já ao tempo de 
Disraeli votava no Parlamento medidas trabalhistas. 

Os liberais nesse ponto nada podiam fazer. Qualquer passo 
nesse sentido significaria revogação aos principies essenciais em que se 
baseia o sistema polftico que adotaram. O trabalhismo engoliu o libera
lismo, por esta, e por outras razões fáceis, aliás, de enumerar. 

Assim, onde há uma liberdade, a liberdade individual a con
quistar para o cidadão, o liberalismo tem função e mais liberdade em 
face do Estado para exercido de direito. V. Exa. vê, por exemplo, a 
existência de partidos liberais pujantes na Europa? Sim. Onde? Na Es-
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panha, anterior à guerra, antes da ditadura atual, porque lá a fórmula 
de Cavour não é uma realidade. Na Inglaterra a sua finalidade extin
guiu-se quase com a redução ao extremo das prerrogativas da Câmara 
dos Lords. Da ( reduzir-se o número de Deputados que tantas vezes 
constituíram a maioria da Câmara dos Comuns a 20 ou 22 somente. 
Restabeleçam-se aquelas prerrogativas e V. Exa. verá renascer e reviver 
o Partido Liberal. No próprio Japão, adotadas as instituições européias, 
existia um grande Partido Liberal, porque o Mikado concentrava em um 
único poder todos os poderes. Com a vitória do regime parlamentar e a 
ascendência das questões de trabalho, também ali o Partido Liberal fra
queja e tende a desaparecer. (Trocam-se apartes.) Qual a contradição 
que S. Exa. quer descobrir entre as minhas opiniões de publicista e a 
de representante de Sergipe? Nenhuma existe. Representante de Sergi
pe, eu não tenho outra aspiração que a solidez da República, a prosperi
dade econômica do Pais, o prestigio da autoridade reguladora de todas 
as atividades, a intervenção cada vez mais sólida do Brasil na sua pró
pria finalidade de Pais produtor. para que da riqueza geral caiba tam
bém uma parte ao pequeno Estado que represento. (Apoiados.) Vo
tando uma lei que se destina a defender o Brasil contra os inimigos 
da sua ordem interna e do seu trabalho regular, do esforço equili
brado de todos os seus filhos, eu tenho a certeza de que sou aplau
dido pelo povo do meu Estado, cujo sentir interpreto legitimamente, 
como o sou pelos honrados Senadores que nesta Casa representam 
os Estados. 

O Sr. A. Azeredo - Por todo o Senado. (Apoiados.) 

O SR. GILBERTO AMADO - Em Sergipe não há comunis
tas. Que é o comunismo para os plantadores de cana, os cultivadores 
de algodão, os sergipanos que eu represento? De que adianta ele para 
os cidadãos, os patriotas que amam sua terra, os pais de fam 11 ia nos seus 
lares tradicionais? 

Senhores, os chamados liberais, que em nome do liberalismo 
combateram a lei que acabamos de votar sob o pretexto de que não 
se deve proibir a propaganda, mas punir o ato delituoso, a ação violenta, 
conseqüência natural da propaganda, encontram-se em interessante si
tuação. Que os comunistas, os socialistas, os intelectuais independen
tes pensem assim, é explicável, mas que os capitalistas, os patriotas, 
os católicos, os partidários das instituições civis atualmente reinantes 
adotem tal doutrina, é o que é surpreendente. Eis a situação: 

O burguês X, católico, pai de família ... 
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O Sr. Aristides Rocha - Milionário. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - ... milionário, é favorável à 
livre propaganda. Seu filho, hoje criança de 1 O anos, daqui a cinco, 
graças aos ensinamentos libertários, verifica simplesmente isto: que 
a fortuna do seu pai é ilegltima, que seu pai não é mais que um usur
pador do trabalho alheio. Para o filho comunista, pouca é a distância 
que separa o seu pai dos ladrões que a sociedade capitalista pune, se
grega do convivia social. 

O Sr. lrineu Machado - Haverá aqui algum filho de Senador 
ou Deputado que seja comunista? (Riso.) 

O SR. GILBERTO AMADO - Esse menino, ateu, irritará os 
zelos paternos introduzindo no lar católico a sua independência reli
giosa, os seus propósitos de consciência livre. 

Esse mesmo burguês, favorável à propaganda comunista, porque 
só se deve punir o fato violento, verificará que sua filha, aos 18 anos de 
idade, comunista, recusa as propostas de casamento que lhe aparecem 
porque, educada em um regime de liberdade de sentimentos, só se en
tregará ao homem da sua escolha, se ainda admitir o casamento, pois 
para ela o casamento burguês é uma hipocrisia, senão uma imoralidade. 

O Sr. lrineu Machado - Isto é amor livre. Não confunda. 

O SR. GILBERTO AMADO - É claro. Não há confusão ne-
nhuma. 

O Sr. lrineu Machado - O casamento dos soviets não é amor 
livre. 

O SR. GILBERTO AMADO - Quem é que não sabe disto? 
V. Exa. lá vem com a sua ciência jurídica ... 

O Sr. lrineu Machado - V. Exa. não conhece o Código dos 
Soviets. 

O SR. GILBERTO AMADO Isso é ridículo. Quem é que 
não conhece coisa tão ao alcance de todo o mundo! É tão fácil de 
conhecer ... Que rídiculo supor que eu não conheça o que não só 
V. Exa. mas todo o mundo sabe! Que grande dificuldade pegar um 
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Código de lei, Código que anda em edições baratas em todas as li
vrarias! 

O Sr. lrineu Machado - O casamento e a dissolução do casa
mento são feitos de acordo com a vontade dos cônjuges. 

O Sr. Aristides Rocha (ao Sr. Gilberto Amado) V. Exa. 
disse muito bem; na realidade o casamento não existe porque, quer 
o casamento quer o divórcio, estão na vontade das partes. 

O Sr. lrineu Machado - O casamento é feito de acordo com 
as partes e o poder público não se pode opor. Essa é a única diferença. 

O fundamento principal do casamento nos pa{ses burqueses, 
não é o consentimento de ambos. 

O Sr. Aristides Rocha Mas não se desfazem do mesmo 
modo. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Deixem-me falar. f diferente. 

O Sr. lrineu Machado - Só há uma diferença: é que aquele 
tem que ir ao juiz, pagar e arranjar testemunhas falsas. 

O SR. GILBERTO AMADO - Eu poderia neste momento 
fazer uma conferência sobre o casamento e o comunismo, mas não 
quero desviar-me do assunto e nem vejo mérito de repetir o que diz 
a letra da lei, dos Códigos. 

Continuando a demonstração do embaraço em que se encon
traria o burguês patriota liberal, favorável à propaganda, por pensar 
que só se deve punir o fato consumado, eu imagino a sua perplexida
de vendo o filho, diante da Pátria invadida, recusar-se a partir em de
fesa dela, pois esse filho, comunista, não admite Pátria; sua Pátria é 
a humanidade, e muito menos compreende e admite a guerra ... 
(Trocam-se muitos apartes.) 

O Sr. Presidente - Atenção! 

O SR. GILBERTO AMADO - Quanto a mim, eu não sei, 
e nem posso dizer (voltando-se para o Sr. lrineu Machado) e a{ V. Exa. 
pode fazer o que quiser, que não me obrigará a dizer o que não quero. 

O Sr. lrineu Machado - Ao invés de fazer confusões sobre o 
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bolchevismo, é melhor que V. Exa. conclua o seu discurso, lendo a 
bela página que me mostrou ontem sobre a data de hoje. 

O SR. GILBERTO AMADO -Agradeço desvanecido a V. Exa., 
e procurarei recordar-me das palavras que escrevi sobre o centenário da 
fundação dos cursos jurldicos no Brasil. Com elas concluirei, atendendo 
a gentileza de V. Ex a. 

Eu não sei, Sr. Presidente, se o regime capitalista, o regime dos 
liberais, dos burgueses patriotas, dos milionários, é o melhor. Repugna
me fazer a apologia de um regime que legitima a guerra, justifica a 
prostituição e deixa à porta dos palácios morrer de fome os miserá
veis. Mas, comparando a situação atual dos trabalhadores, no estran
geiro, com a de poucos anos atrás, e no Brasil, onde há menos de qua
renta anos o trabalho escravo ainda existia, verificando a impossibili
dade da transformação subitânea das condições econômicas do mun
do, sou forçado a ver apenas no passo regular da evolução polltica e 
da sociedade a esperança de melhores dias. Convém distinguir, porém, 
que os liberais, aqueles que recusam por principio a intervenção do 
Estado e fazem do individualismo pol (tico e do individualismo eco
nômico a sua lei suprema, são os menos autorizados para, em nome 
do liberalismo, partilharem dessas esperança. Entregando o operariado 
à sua própria sorte, em obediência ao seu credo, eles o entregam às 
mãos do capitalismo. Por isso todas as reformas trabalhistas são feitas 
ou pelos conservadores, que compreendem e aceitam o Estado pro
tetor, ou pelos próprios trabalhistas e socialistas quando logram ex
cepcionalmente maioria nos parlamentos. Por isso não têm mais fun
ção, como disse, na vida pública. Quando digo que não há mais lugar 
para os liberais, digo uma coisa certa e precisa. Não leio livros para 
repeti-los no Senador. Estudo, e sei o que se passa pelo mundo. A ver
dade do que sinto e penso se evidencia pela demonstração das leis 
gerais que presidem ao desdobramento dos acontecimentos da vida e 
da evolução dos povos. (Muito bem.) Sr. Presidente, as palavras, a que 
se referiu com benevolência o ilustre Senador pelo Distrito Federal, 
relativas à função dos cursos jur(dicos no Brasil são as seguintes: 
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sobre a conservaçJo da unidade nacional na grandeza da 
Pátria." 

Disse eu: 

"A formação de uma consc1encia jur(dica no Pa(s por 
obra da cultura difundida com a fundação destes gloriosos 



cursos que hoje celebramos, foi um dos elos mais fortes 
de articulação nacional. A esplêndida unidade moral e po
lítica do Brasil, frondosa, florescente e frutificante árvore 
solidamente plantada no continente americano, mergulha 
as suas raízes poderosas em camadas profundas, estratifi
cadas a pouco e pouco no solo espiritual da nacionalidade. 
Dessas raízes, um dos galhos, bifurcado ao norte e ao sul 
em potentes braços penetrantes, recebe a um século da Fa
culdade do Recife e da Faculdade de São Paulo, a seiva 
mais nutritiva. Outras ramificações cresceram depois no 
galho primitivo. Mas, desses dois focos borbulhantes de 
vida é que vieram o impulso criador inicial, o movimento 
para cima, a luz que subiu no tronco, desenvolveu-se em 
frondes e rebentou em flores. 

Arvore sempre nova, que Deus te proteja contra o fura
cão das ideologias bruscas que sopram das latitudes distan
tes e possas enterrar-te cada vez mais no chão da Pátria, 
alargando a tua copa e estendendo a tua sombra para pro
teção dos teus filhos e agasalho do mundo inteiro." (Muito 
bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado.) 
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HERBERT HOOVER 

Sesslfo de 18 de dezembro de 1928. 

O SR. GILBERTO AMADO (movimento de atenção) - Sr. 
Presidente, requerendo a V. Exa., em nome da Comissão de Diploma
cia, que consulte o Senado sobre a nomeação de uma comissão para 
dar as boas vindas ao Sr. Herbert Hoover, Presidente eleito dos Estados 
Unidos, não farei propriamente um discurso; direi apenas o que me 
parecer necessário para dar à manifestação que solicito do Senado a 
significação que ela deve comportar. 

Felizmente uma mentalidade positiva, inspirada nas idéias 
práticas e nos conhecimentos objetivos, já permite que no nosso meio, 
homens do tipo a que pertence o Sr. Herbe.rt Hoover, ou melhor, ho
mens de cuja espécie ele é, no nosso tempo, o arquétipo, sejam conhe
cidos e populares no Brasil, não só entre os políticos, entre os homens 
de negócio e entre os de estudo, como também no seio da mocidade 
das escolas, das massas trabalhadoras e do povo em geral. 

O Sr. Paulo de Frontin - Muito bem. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Direi, contudo, coisa que dê 
ao Senado uma idéia aproximada do homem que nos visita. 

Quanto a sua viagem à América do Sul, as conseqüências incal
culáveis que ela pode ter para esta parte do Continente e para o Brasil, 
a própria evidência se encarrega de o demonstrar. 

Sr. Presidente, Herbert Hoover é, fora mesmo do cargo político, 
da situação que possui, uma das personalidades de maior relevo social 
e humano do nosso tempo. Transcende o cenário pol(tico e os limites 
de sua Pátria, estendendo-se, em uma projeção luminosa, sobre a super
fície da terra inteira. 

Seu nome é sinônimo de criação, de força benéfica. Por onde 
tem passado a sua atividade, erguem-se os monumentos do bem, por 
entre as bênçãos da gratidão pública. Ler os seus biógrafos, escritores 
de toda J parte do mundo, não só da França, da Inglaterra, da Améri
ca, dos mais remotos confins do mundo, é ver a apologia do constru-
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tor, do arquiteto humano, do herói das lutas pelo bem, pela generosi
dade e pela felicidade humana, do vencedor das guerras econômicas, 
do salvador de povos, do saciador de multidões, do transformador de 
desertos, do reconstrutor de ru (nas. Sua biografia tem alguma coisa 
de lendário e de claro ao mesmo tempo; é uma espécie de transplan
tação dos trabalhos de Hércules, em um plano de realidades acess(veis. 

Cada passagem dessa vida, cada episódio da vida do engenheiro 
de minas nas remotas regiões da Austrália e da China, cada época dessa 
existência de trabalho aplicado e de produção continua, impregna-se de 
uma grandeza viva e sóbria; envolve-se em uma auréola de sentimento 
humano. 

Humano, eis o epíteto que nos Estados Unidos circunda o seu 
nome. Herbert Hoover, disse um dos oradores na Convenção de Kansas 
City, em que foi apresentada a sua candidatura: "Nascido pobre, matou 
a fome a maior número de bocas do que qualquer outro ser humano 
antes dele." Mr. Walter Page, embaixador dos Estados Unidos na Ingla
terra, ao tempo da guerra, diante da obra de Hoover, socorrendo as po
pu I ações angustiadas pela miséria e pela fome, nas terras invadidas, 
escreveu ao Presidente Wilson estas palavras que se lêem com a emoção 
que inspira uma apologia homérica: 

"A vida vale a pena de ser vivida quando se conhece Herbert 
Hoover. Graças a ele, temos agora a certeza de que a Bélgica e 
o norte da França não morrerão de fome. Ele distribui todos 
os meses mais de cinco milhões de dólares de pão. Tem ao seu 
dispor tantos jovens voluntários americanos quantos deseja. 
Dispõe de uma frota de trinta e cinco navios navegando sob a 
bandeira da sua comissão. Ele é simples e enérgico. Sua car
reira começou na Califórnia e acabará no céu ... " 

O jornalista que cita esta expressão acrescenta com bom humor: 
"Não nos ocupemos por enquanto com a carreira celeste de Herbert 
Hoover. Basta considerarmos sua carreira terrestre, que se pode resumir 
nestas duas palavras da declaração de Kansas City: "Toda a ciência e 
toda a bondade". 

Pôde este ilustre americano destacar-se por uma originalidade: 
"a de empregar na obra benfazeja da paz os mesmos meios colossais 
que serviam para a obra destruidora da guerra". 

Os brasileiros sabem também que, sob a direção de Herbert 
Hoover, o comércio americano atingiu a um grau de inaudita prospe
ridade; que em sete anos as exportações dos Estados Unidos subiram 
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na proporção de 57%; que, só o ano passado, 1927, ele fez consttuir 
no valor de sete bilhões de dólares; e que durante as inundações do Mis
sissipi fez prod lgios e milagres para salvar as cidades e províncias de
vastadas. 

Imagine-se esse esforço, essa vida, esse poder de vontade, e de 
bondade, esse hábito de fazer o bem, com a soma de poder, a maior 
que pode ser conferida a um homem debaixo do céu, em nosso plane
ta, isto é, a Presidência dos Estados Unidos! 

Que perspectivas para a América, que promessas para a Huma
nidade! 

Envolto nas recordações de Jefferson, sob o signo de Monroe, 
chefe do grande povo que o destino ligou ao do Brasil, e que Deus há 
de permitir, do Brasil cada vez mais há de aproximar, pela fraterni
dade moral, pela solidariedade polltica, e pela concordância dos inte
resses, é este o homem que o Brasil vai receber e que a esta hora, ao 
que suponho, sulca já as águas brasileiras. 

Que a nossa terra seja, em torno dele, um ambiente de alegria, 
de efusão e de cordialidade. Nas poucas horas que passar em nosso 
Pais, debaixo da nossa atmosfera acolhedora, saudável e carinhosa, o 
Sr. Herbert Hoover verá que os brasileiros são amáveis, mas não de 
uma amabilidade fingida ou interesseira, que sabem prezar os seus 
amigos, porque sabem prezar-se a si próprios, e que deslumbrados 
pela grandeza e pela força da América do Norte, não se sentem cons
trangidos diante dela, porque, capazes de admirar profundamente, 
são inacessíveis à inveja e à pequenez. (Muito bem.) Nestas poucas 
horas, conversando com os nossos homens, sentirá, mais de perto, 
o Sr. Herbert Hoover, as dificuldades com que temos lutado para 
levar a efeito a exploração da nossa formosa e rude terra eriçada de 
montanhas à beira do mar, dificuldades que não nos desencorajam, mas 
que exigem grandes e longos sacriflcios; e poderá avaliar a enormida
de de obstáculos que se têm oposto ao nosso progresso e que a tão 
duros sacriflcios têm submetido a nossa viva, inteligente e perseve
rante população. (Muito bem.) 

Sabendo, como sabe, que esta população de lndole pac(fica e 
ordeira vive debaixo de uma Constituição que só em pontos secun
dários se diferencia da Constituição americana; sabendo, como sabe, 
qLI- temos resolvido em paz com os nossos vizinhos as nossas ques
tões de limites; que todas as nossas questões sociais e políticas, as te
mos resolvido com sabedoria, sem agitações profundas; que fomos 
o primei r o povo que inscreveu na sua Constituição, como dogma 
irrevogável, o principio do arbitramento obrigatório; que estamos 
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em uma fase de plena atividade, pondo em equação, para os resol
ver, os problemas de que dependem a nossa organização econômica 
e a nossa independência financeira; que não temos rivalidade com 
os nossos irmãos da América e não desejamos sobressair entre eles 
senão pela mesma emulação, para a prosperidade e para o progresso, 
o Sr. Herbert Hoover, verá, sobretudo, achando-se no meio de bra
sileiros, que o Presidente dos Estados Unidos se acha no seio de ami
gos, em uma atmosfera plena de admiração pela sua grande Pátria, 
na qual todos desejam sinceramente o continuo ascender de seu pais 
para a felicidade do gênero humano. (Muito bem; apoiados.) 

Sr. Presidente, que o ideal de solidariedade entre as repúbli
cas americanas, ideal que, sobrepairante às dissensões ocasionais e às 
divergências transitórias, preside, na altura, às aspirações gerais do 
Continente, encontro em Herbert Hoover o sustentáculo poderoso 
de que ele tanto precisa para se transformar em concórdia ativa e 
unidade prática. (Muito bem.) 

Passe em um sulco de luz por nossa terra o grande americano, 
espalhando em torno de si irradiações de fraternidade e eflúvios de paz 
entre todos os povos deste Continente, onde a semente da guerra não 
pode germinar, onde o esplrito de destruição não pode prevalecer, 
onde a vida há de se modelar pelos deslgnios criadores do que ele, 
Hoover, é hoje, no mundo inteiro, pela sua vida, pela sua obra e pela 
magistratura que vai exercer, a mais alta expressão individual e a maior 
garantia política. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cumpri
mentado.) 
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ESTADOS UNIDOS DA EUROPA 

Sessão de 27 de junho de 1930 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, o ilustre Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro, Sr. Feliciano Sodré, em termos arden
tes salientou a importância da troca de documentos, realizada entre 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros da França e o nosso Ministro das 
Relações Exteriores, a propósito do projeto de confraternização geral 
da Europa, que corre mundo sob o título de Projeto dos Estados Uni
dos da Europa. S. Exa. referiu-se ao meu nome, tendo a bondade de 
dizer que me pediu permissão para falar sobre o assunto, que a S. Exa., 
como a todo o mundo, se afigura tão importante. 

O Sr. Feliciano Sodré - Sendo V. Exa. Presidente da Comis
são de Diplomacia, eu não poderia, membro dessa Comissão, tomar 
a iniciativa, que tomei, com a minha responsabilidade pessoal, sem 
ouvir os conselhos da sua brilhante e esclarecida inteligência. 

O SR. GILBERTO AMADO - Vim à tribuna para agrade
cer ao meu caro amigo, eminente Senador pelo Estado do Rio de Ja
neiro, os seus conceitos, que, agora S. Exa .... 

O Sr. Feliciano Sodré - Prazerosamente. 

O SR. GILBERTO AMADO - ... reitera com tão acentuada 
amabilidade e para que não fosse interpretado de qualquer maneira 
o meu silêncio, como Presidente da Comissão de Diplomacia, como 
uma reserva, em relação a este ato, a troca desses documentos, uma 
frieza ou uma falta de solidariedade com a atitude de nosso Governo, 
ou como qualquer restrição aos termos da resposta por este Governo 
enviada. 

Cabe-me agradecer a S. Exa. o ter me dado oportunidade 
para, entrando neste assunto, iluminado por tão grande refulgência, 
como é a que espalha o sonho de confraternização universal, de con
fraternização geral da Europa, dos Estados Unidos da Europa, sonho 

260 



que amanheceu, por assim dizer, na cabeça de Victor Hugo, e que os 
idealistas de 1818, nunca pensaram se pudesse realizar ou sequer 
tornar-se objeto de discussão, cabe-me, assim, como dizia, agradecer 
ao meu ilustre colega o me haver permitido, inesperadamente, falar 
ao Senado sobre este assunto, dando aos termos da oração proferida 
por S. Exa. toda a minha solidariedade ... 

O Sr. Feliciano Sodré - Muito agradecido a V. Exa. 

O SR. Gl LBERTO AMADO ... chamando a atenção do 
Senado, sem nenhuma idéia louvar o Governo da República, sem ne
nhuma idéia de querer exprimir nesta oportunidade a minha simpa 
tia, a minha admiração pelo Sr. Presidente da República e pelo nosso 
Ministro do Exterior (porquanto as minhas suspeições são notórias), 
sem nenhuma idéia de desejar acentuar o que significa a nota do Sr. 
Briand, chamando a atenção do Senado para o caráter pol (tico, o tom 
preciso que tem essa nota, na qual mais uma vez, sob sugestão da nota 
enviada, o Sr. Presidente da República, isto é, o Sr. Ministro dá:. Rela
ções Exteriores, aproveito a ocasião para salientar que no considerar 
a política exterior do Brasil, quaisquer que sejam os assuntos que lhe 
são propostos, considera, antes de tudo, o seguinte: a América, o Pan
Americanismo. 

O Sr. Ministro das Relações Exteriores, com grande pertinên
cia, com grande compreensão da nossa orientação diz: 

"O Brasil deseja que o mundo todo se harmonize, o Brasil 
deseja que o mundo todo se congregue em torno dos ideais da 
Pátria; o Brasil é, por sua história, por sua política, pelo seu 
passado, pela sua constituição, pelos hábitos de seu povo, 
por tudo o Brasil é pela paz universal; e o Brasil dá disto 
exemplo, colaborando, antes de tudo, na ação do Pan
Americanismo, dentro da América, para que esse ideal se 
realize." 

O Sr. A. Azeredo - Muito bem. 

O SR. GILBERTO AMADO - E como é ponto de vista meu, 
porquanto desde o primeiro discurso que fiz na Câmara dos Deputados 
no dia da declaração de guerra, ali disse que o Brasil iria para a guerra 
universal, mas sem esquecer que ia como nação americana, isto é, des
nudada, libertada de tudo que significa preconceito europeu, ponto de 
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vista europeu, tradições européias, antagonismos europeus, eu, coeren
temente, agradeço a sugestão do meu eminente colega e venho com 
prazer aplaudir essa nota em resposta à do Ministro dos Estrangeiros 
da França, que agita neste momento a bandeira cor-<le-rosa das aspi
rações de confraternização universal e assegurar que contemplamos 
com grande alegria e com esperança a esse espetáculo, com tanto 
maior prazer quanto aqui dentro na América realizamos a nossa ação 
de confraternização Pan-Americana. 

~ um prazer, Sr. Presidente, a um homem pol ltico poder lou
var e aplaudir ... 

O Sr. Feliciano Sodré - Neste ponto eu ia dar um aparte a 
V. Exa. Mas valem os louvores que são inspirados no desejo de louvar. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - É um prazer, Sr. Presidente, 
poder falar em uma Casa de Parlamento, em que o primeiro de todos 
os deveres é falarem os oradores e ouvirem os assistentes. 

!: um prazer poder encontrar ... 

O Sr. Feliciano Sodré - V. Exa. me dará licença ... 

O SR. GILBERTO AMADO - Não me refiro a V. Exa. 

O Sr. Feliciano Sodré - Mas peço a V. Exa.: tendo eu dado 
um aparte quando V. Exa. fez essa consideração, V. Exa. declare se 
se refere ao seu colega, que grande apreço tem não só pela sua pessoa 
como, ainda, pela sua personalidade. 

O SR. GILBERTO AMADO Eu não me referi a V. Exa. 
Apenas gracejei com o ilustre colega que conversa com voz um pouco 
mais alta. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Ao contrário: eu nem posso falar, 
porque estou rouco. (Risos.) 

O Sr. Feliciano Sodré - Basta-me essa declaração. 

O SR. GILBERTO AMADO - Mas, é um prazer poder encon
trar, no curso da vida quotidiana destes atos em que as orientações 
tradicionais por si mesmas se manifestam e em si mesmas se revelam, 
mostrando a continuidade do pensamento substancial da política 
bras i lei r a. 
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Assim, de passagem, digo que o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, com toda a correção dá a honra à Comissão de Diploma
cia de expor-lhe os assuntos mais importantes que transitam pela 
pasta, de maneira que não foi surpresa para mim o encontrar, nessa 
resposta, a demonstração de que persiste, no ltamarati, viva, segura, 
certa, precisa, a orientação que, desde os primórdios da nossa inde
pendência, mantivemos como pol (tica exterior. 

Assim, Sr. Presidente, tendo dado ao meu colega, com os meus 
agradecimentos, a satisfação que lhe devia, tendo, ao mesmo tempo, 
acentuado a coerência da pol(tica exterior do Brasil, mais uma vez 
revelada e de maneira tão inteligente, nesse documento, o que me 
resta dizer antes de sentar-me ao Senado da República, diante dessa 
expressão, Estados Unidos da Europa, sonho de Victor Hugo, que, 
ninguém pensava pudesse ser objeto de cogitação ou discussão, que 
uma das nações I ídres do mundo, que é a França, apresenta aos povos 
atônitos e deslumbrados: Estados Unidos da Europa' Que me compete 
dizer, senão que bem haja a grande aspiração, que Deus proteja as 
grandes idéias que esse projeto envolve e que a Europa nutriz, a Europa 
criadora, que tantas vezes tem sido sulcada e devastada pela guerra e 
que tantas vezes, em tantas de suas partes, as mais belas, tem sido 
ferida e destruída pela guerra, que a Europa, consiga harmonizar-se, 
consiga unir-se, consiga fraternizar-se, consiga constituir-se, enfim, 
em Estados Unidos para que o mundo de que ela tem sido a grande 
e incomparável beneficiadora, dela receba cada vez mais beneft'cios 
e vantagens, o benefício dos seus trabalhos, os fulgores de sua inte
ligência. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é 
muito cumprimentado por seus colegas.) 
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Intervenções e Apartes 





OS LIBERAIS 

Sessão de 26 de agosto de 1927. 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, pedi a palavra 
apenas para uma pequena retificação. 

O ilustre Deputado pelo Distrito Federal, o Sr. Azevedo Lima, 
em um discurso pronunciado, ontem, na Câmara dos Deputados, teve 
a bondade de referir-se à oração que pronunciei, nesta Casa, explicando 
ou pormenorizando o significado do aparte que tive a honra de dar ao 
eminente Senador pelo Amazonas, Sr. Barbosa Lima, a propósito dos 
liberais. 

Eu não desejo explorar, estender, desenvolver assunto que se 
me afigura insignificante; lamento apenas que a todos os adeptos e 
teoristas da mesma doutrina, não se afigure da mesma maneira, insig
nificante. 

Diz S. Exa., em um resumo de imprensa que me parece fiel, e 
ao qual me reporto porque, até esta hora não recebi o Diário Oficial: 

"Ainda há poucos dias, nesse mesmo Senado, o mesmo 
notável representante de Sergipe, o meu honrado amigo Sr. 
Gilberto Amado, incidiu novamente em um equivoco, ao 
qual não queria, provavelmente, emprestar a sua responsa
bilidade de pensador, quando não significa mais do que o 
fruto da cogitação de um nobre homem de letra francês. 

A frase, em aparte, que S. Exa. proferiu, ao discurso do 
eminente representante do Amazonas, o Sr. Barbosa Lima, 
e que tanta celeuma levantou na impresa carioca, segundo a 
qual no mundo moderno não há mais lugar para os liberais, 
esta frase, S. Exa. leu-a de um notável publicista, em obra 
apenas salda do prelo e em cujo último capitulo se desen
volve, de maneira verdadeiramente admirável, entre as bele
zas peregrinas do estilo, a precisão do conceito científico 
de que hoje, realmente, não há mais lugar na sociedade 
moderna para os liberais, que são os tipos intermediários 
entre a reação que escabuja e a revolução que se inicia triun
fal e vitoriosa; encontra-se no magnlfico livro de Barbusse, 
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O Judas de Jesus, último trabalho que se deve à pena primo
rosa desse grande escritor francês, inteiramente devotada à 
propaganda das novas idéias sociais, encontra-se sob outra 
forma e mais largamente desenvolvido, o conceito do Sr. 
Gilberto Amado que é - devo dizê-lo - verdadeiramente 
exato, embora não seja de S. Exa." 

Sr. Presidente, quando proferi essa frase não tinha o intuito de 
ser original, nem de me revelar ao mundo. Essa frase "não há mais 
lugar no mundo para liberais", para quem está a par da cultura pol (
tica e acompanha o desenvolvimento dos acontecimentos pol lticos, 
é uma dessas chapas, um desses lugares-comuns, um desses clichês 
notórios, equivalentes, em outra esfera, às frases conhecidas: "Roma 
não se fez em um dia"; "Delicias de Roma"; "La donna é mobilie"; 
"A Bahia é boa terra" etc. (Riso.) 

Pronunciei essa frase, Sr. Presidente, porque era justa e precisa. 
No momento em que o grande orador, Sr. Barbosa Lima, em um 
desses surtos da sua alentada e vigorosa oração se referia às conquis
tas do liberalismo, eu, espontaneamente, atento à sua palavra, disse
lhe: "V. Exa. está passando um mau quarto de hora, porquanto V. Exa. 
é um liberal e não há mais lugar no mundo para os liberais", e acres
centei: "o mundo hoje, está dividido entre revolucionários, a extrema 
esquerda e reacionários, a extrema direita." 

O nobre Deputado pelo Distrito Federal, encantado com o 
ambiente de miragens novas, em que caminha ingenuamente - permi
ta-me S. Exa. dizer - viu a frase e, tendo comprado um livro, afirmou 
que o Sr. Gilberto Amado repetira uma frase desse livro, como quem 
apanha uma novidade. 

Ora, Sr. Presidente, em discurso pronunciado na Câmara dos 
Deputados, na sessão de 12 de setembro de 1925, eu disse justamente 
o que o Sr. Azevedo Lima me increpou como sendo um trecho tirado 
da obra de Barbusse, que não tive o prazer de ler, nem de encontrar 
nas I ivrarias. 

Não quero fazer a critica de Barbusse. Conheço minuciosa
mente as teorias do socialismo e do comunismo. 

Barbusse e outros são para mim pequenos pássaros que voam 
no ambiente das grandes idéias que sulcam o velho mundo; aqui na 
América, queremos outra coisa. (Apoiados.) 

Quando eu disse que não havia lugar no mundo para os liberais, 
quando eu declarei que o mundo se dividia entre os extremistas da es
querda e os extremistas da direita, não fiz mais do que reafirmar aquilo 
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que já havia dito há dois anos, isto é, em setembro de 1925, na Câmara 
dos Deputados, em termos quase idênticos aos referidos pelo Deputado 
pelo Distrito Federal. 

De forma que, Sr. Presidente, se eu fosse dado a estes histeris
mos literários, eu diria que S. Exa. tinha reproduzido os meus concei
tos. Não sou capaz de fazê-lo, como sei também que S. Exa. teria ver
gonha de haver plagiado o Sr. Gilberto Amado, porque eu não sou um 
autor estrangeiro. (Riso.) 

Em 12 de setembro de 1925, na Câmara dos Deputados, a pro
pósito do voto secreto, eu tive ensejo de declarar o seguinte: 

"O mundo hoje a esse respeito está dividido por toda a 
parte nos países em que existe povo polltico, isto é, aglome
ração de grupos separados por pontos de vista diferentes -
está dividido entre revolucionários e reacionários. Os partidos 
intermediários de centro, desaparecem, anulam-se ao embate 
das extremas, a extrema esquerda, isto é, trabalhistas, socialis
tas internacionais e comunistas e a extrema direita, isto é, 
republicanos, ultraconservadores, realistas e fascistas, última 
expressão, interessantíssima, da reação: quer dizer, o mundo 
hoje está dividido entre a internacionalidade e a nacionalida
de, entre a idéia de humanidade e a idéia de pátria." 

Portanto, Sr. Presidente, o que o Sr. Deputado Azevedo Lima 
disse ontem já eu declarava em 1925. 

O mundo está dividido entre revolucionários e reacionários. O 
folheto de que me sirvo para a leitura das minhas palavras foi impresso 
no mesmo ano de 1925, de maneira que eu não posso estar inventando. 
Naturalmente, certos órgãos da imprensa vão dizer, com aquela delica
deza que caracteriza a imprensa partidária do Brasil quando se refere 
àqueles de cujas idéias diverge - vão dizer que a minha asserção é 
mentirosa, que o discurso foi impresso ontem! Naturalmente, a impren
sa vai dizer que tudo isso é mentira, que tudo isso foi forjado, porque 
ela, não encontrando em mim o mesmo feitio dessa gafada política, 
que ela insulta, mas que a adula; não encontrando em mim a fraqueza 
desses que, ofendidos, vão depois, babujar a planta dos pés que os 
pretende pisar, esta imprensa vai espalhar justamnte o contrário do 
que eu disse. 

Sr. Presidente, não recebi da polltica senão aquilo a que tinha 
direito. Começando a trabalhar no meu Estado, no in(cio da minha 
vida, logo depois de formado pela Faculdade de Direito de Pernam-
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buco, apresentei-me candidato à deputado e fui derrotado e persegui
do. Lutei. Na seguinte legislatura consegui ser eleito Deputado Federal. 
Tenho sempre desempenhado o meu mandato, com obscuridade, é 
certo, mas com dignidade. 

No meu Estado sou estimado, conhecido e respeitado. Nesta ci
dade, no Distrito Federal, todo o mundo sabe como exerço o meu 
mandato. 

Não existe sobre a minha norma de conduta sequer uma nuvem, 
uma sombra, uma passagem que seja duvidosa. E a imprensa, que sabe 
disso tudo, que nada tem a dizer de mim, que está convencida de que 
eu reajo - porque, para dizer descompostura, poucos podem comigo 
(riso), procuram deturpar o que digo, de acordo com os seus interesses. 

Diz-se que a maioria ou grande parte dos que a acompanham é 
insincera. Mas eu, Sr. Presidente, devo dizer que, apoiando o Governo 
da República no momento que passa o faço com toda sinceridade. 
Não vejo, não sinto, nem descubro no processo de formação e nos 
meios de modificação da vida social e pol ltica do Brasil correntes novas, 
diferenças, modalidades de idéias que me obriguem a separar-me dos 
amigos em cuja convivência tenho estado até hoje. E, em um Pais em 
que não há ideal pol ltico e o único laço que existe é a lealdade pessoal, 
eu me sentiria desonrado se sem motivo nenhum, tendo conquistado 
a relativa independência pol ltica que é o que significa no nosso regime 
o Senado da República, eu inventasse pretextos como certos que nós 
conhecemos para aparecer na ribalta aparentemente luminosa, na falsa 
popular idade em que claqueiam os falsos brasileiros que não amam 
o seu Pais ou, por ignorância, lhe desconhecem a finalidade social e 
pol ltica. 

Não desejava, Sr. Presidente, fazer um discurso nem ocupar, 
por tanto tempo, a atenção do Senado e de certa maneira melhor fora 
que eu não a ocupasse com palavras ligeiras, e desconexas, e a certo 
respeito imprecisas. Mas o assunto me arrastou a isso. 

Declarei que toram palavras ligeiras, imprecisas e descone
xas na forma, porque não os são no pensamento nem no sentimento 
que as ditou. 

Como V. Exa. acabou de ver, Sr. Presidente, eu disse em 1925 
que o mundo hoje está dividido entre revolucionários e reacionários. 
Os partidos intermediários, do centro, desaparecem, anulam-se no em
bate das extremas, a extrema esquerda, isto é, trabalhistas, socialistas 
internacionais e comunistas, e a extrema direita, isto é, republicanos 
ultraconservadores, realistas e fascistas, última expressão, interessant(s
sima da reação: quer dizer, o mundo hoje está dividido entre a inter-
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nacionalidade e a nacionalidade, entre a idéia de humanidade e a 
idéia de pátria. 

Tal qual, Sr. Presidente, como disse o Sr. Azevedo Lima ontem, 
dizia eu em uma forma mais simples, em 1925; tal como disse o Sr. 
Barbusse no livro comprado ontem por aquele Deputado. Diz S. Exa. 
que o livro acaba de sair da livraria. 

Não li este Barbusse. Não cito livros para ornamentar a minha 
educação com essas frases feitas, com essas condecorações estrangei
ras. Procuro meditar, estudar, chegar a conclusões e os livros são para 
mim exerclcios naturais em que o meu pensamento se exerce. 

Não tenho pretensões; encontrando em algum escritor uma frase 
útil, precisa, necessária, aplico-a. 

Mas, neste caso, Sr. Presidente, nada disto se deu. A frase "no 
mundo hão há lugares para os liberais" é uma chapa, é um clichê, é 
um lugar comum que todo o mundo aplica. E tristlssimo que no Brasil 
se discuta sobre isto e se diga que escritor francês publicou-a ontem. 

A tristeza que sobressalta o intelectwal a este respeito no Brasil 
é muito maior do que a que punge os políticos diante do espetáculo 
da incompreensão dos destinos brasileiros. Mas se o encontrar destas 
tristezas é uma necessidade, uma imposição do trabalho no sentido de 
amar a Pátria e defendê-la contra os que pretendem nela implantar 
ideologias que dela não nasceram, benvindas sejam estas tristezas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é 
muito cumprimentado.) 
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COMEMORAÇÃO DO ARMISTitiO 

Sessão de 12 de novembro de 1927 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gilberto Amado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, a referência fei
ta pelo eminente Senador do Distrito Federal ao Presidente da Comis
são de Diplomacia obriga a minha vinda à tribuna. 

Não há um só coração nesta Casa, Sr. Presidente, que não se 
recolha na sua profundeza para celebrar a data que hoje passa. S. Exa., 
o eminente Senador pelo Distrito Federal, em frases apropriadas à 
grandeza do assunto, celebrou essa data tão memorável. S. Exa. ini
ciou o seu discurso, pedindo que a comemoração do Senado brasilei
ro a esse instante de aurora, passando sobre o luto universal, se ex
primisse pelo levantamento da sessão. 

Associando-me às suas expressões e pondo dentro de minha 
alma as mesmas alegrias da evocaç~o desta data, peço licença para 
discordar do seu requerimento e, isso, por vários e diversos motivos 
fáceis de serem apresentados. 

Cada um de nós, dentro de si, faça fraternizar a sua alma com 
a grandeza e majestade deste instante em que se abalaram as armas 
fratricidas dos irmãos na humanidade. 

O Sr. Pires Ferreira - Muito bem. 

O SR. GILBERTO AMADO - E que o Senado receba nesse 
dia as armas da paz empregando-as em seus trabalhos para a grandeza, 
para a felicidade da Pátria e da República. 

O levantamento da sessão - permitam que o diga - feito 
com tanta freqüência entre nós que, na verdade, vos digo, com fran
queza, exprimirá com efeito muito pouco por corresponder à gran
deza, à solenidade, à vibração, à extensão, à profundeza da comemo
ração desta data. 
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O requerimento de S. Exa. trouxe, com efeito, para o ambi
ente de nossos trabalhos um pouco desta intensa vibração e veio tra
zer ao nosso ambiente a sugestão das grandes coisas evocadas. 

Penso que recolhendo dentro de si a piedade e saudade dos 
que se foram, teremos todos voltado os nossos corações para eles 
e assim comemorado com dignidade, com seriedade o extraordiná
rio dia que hoje se relembra. 

Assim, Sr. Presidente, associando-me às palavras do nobre 
representante do Distrito Federal, dessassocio-me do seu requerimento. 
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AINDA O ARMISTICIO 

Sessão de 1 3 de novembro de 1927. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gilberto Amado. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, aproveitando 
circunstância de haver sido criticada, desta ou daquela maneira, a mi
nha atitude, como Presidente da Comissão de Diplomacia do Senado, 
na sessão de ontem, venho procurar definir, perante esta Casa, como 
entendo exercer o cargo para que fui designado pela generosidade 
dos meus colegas. 

Por feitio, Sr. Presidente, desde que comecei a escrever para 
os jornais, desde que comecei a falar na Câmara dos Deputados, fui 
sempre contrário a toda a manifestação supérflua da atividade dos 
órgãos do Poder Legislativo. 

Na Câmara sempre me manifestei com a discrição que esses 
casos impõem, contra todo pedido de nomeação da comissão, para 
receber viajantes ilustres; contra toda a manifestação de desagrado, 
contra todas essas manifestações vazias de sentido, em que tanto a 
Câmara como o Senado, de qualquer maneira, iam ou vão perdendo 
do seu prestigio e do valor das suas demonstrações. 

Amigo da linguagem simples, nos meus escritos, desde cedo 
comecei a banir os adjetivos inúteis, as hipérboles e paráfrases. Assim 
também, na vida pública, costumo agir e falar da mesma maneira, a 
mais simples. Na tribuna falo como sempre falo aos meus amigos, 
na minha casa, sentindo grande dificuldade em preparar discursos, 
supllcio verdadeiramente superior à minha capacidade de sofrer. Por 
isso, entrego-me à benevolência e à atenção de meus ouvintes, de boa 
fé. De maneira que quando compareço a essas cerimônias, que repro
vo, quando voto silenciosamente essas demonstrações, que repudio, 
que não me agradam, faço-o por dever social, em obediência a essa 
eutrapelia, essa ciência da resignação, sem a qual não se pode viver de 
maneira nenhuma na sociedade. Mas, sinceramente, sou hostil a todas 
as demonstrações e todos os atos que não têm uma conseqüência efe
tiva e uma significação prática. 
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No caso que ontem, Sr. Presidente, ocorreu - e não venho 
me defender, apenas estou falando de mim para justificar a minha 
atitude -, no caso de ontem, Sr. Presidente, tive bem presente a sig
nificação do acontecimento. Vejo, por exemplo, a comemoração do 
armistlcio em Paris: de manhã cedo, o Presidente da República, acom
panhado de seu Ministério, de sua Casa Civil e Militar, o Senado inteiro, 
a Câmara inteira, o Exército inteiro e a Marinha inteira, as famílias 
mais destacadas, os mutilados de guerra, as senhoras cobertas de luto, 
as bandas militares, todo um aparato, toda uma sociedade, desfila 
diante do túmulo do soldado desconhecido, no grande cenário da 
praça da Etoile. E compreende-se por quê. Porque todas as fam{iias 
têm o seu luto. Todas as casas perderam um, dois ou três filhos na 
guerra. O fato é de ontem e a data significa o apaziguamento, a volta 
à tranqüilidade perdida com as angústias da guerra. Assim também, 
Sr. Presidente, em Londres, onde já tive a grande impressão do mesmo 
espetácu I o. 

Reúnem-se na White Wall o rei, a rainha, as grandes figuras, a 
Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns, e todos vão render homena
gem diante do cenotáfio onde repousam as cinzas do solrlado inglês. 

Entre nós, Sr. Presidente, não poderia haver senão por um ex
cesso - e tenho o cuidado de escolher as minhas palavras -, por um 
excesso de demonstração ou antes por uma demonstração excessiva, a 
comemoração pedida ao Senado, e notem V. Exas., que est<'U me diri
gindo sobretudo aos ilustres colegas que ontem votaram contra mim, 
salvo os que votaram em atenção pessoal ao ilustre autor do requeri
mento dessas homenagens. 

Não foi decretado dia feriado; os navios de guerra não salvaram; 
as fortalezas ficaram silenciosas; o Exército e a Marinha não se reuni
ram para este fim; as Academias, as escolas, as famílias, o povo, nin
guém deu sinal, por assim dizer, de que esse dia era um dia de festa na
cional. 

Os órgãos naturais de expressão da sensibilidade pública manti
veram-se quedas, ausentes, calados. 

A demonstração, portanto, vinha nascer no Senado e acho que 
teria sido precisa, séria, justa, contida nas palavras com que tive oportu
nidade de me associar às palavras brilhantemente proferidas aqui pelo 
ilustre representante carioca. 

Não tem razão, portanto, os Srs. Senadores que, silenciosa
mente, discordaram da minha atitude e muito menos um órgão de pu
blicidade desta Capitai, que merece, pela sua responsabilidade, que se 
lhe aplique como significação séria o lugar comum de órgão conceitua
do da nossa sociedade: o Jornal do Brasil. 
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Esse órgão de publicidade depois de se referir às brilhantes pa
lavras do ilustre representante do Distrito Federal e de acrescentar que 
o nobre Senador, Sr. Paulo de Frontin, consertara a expressão dessa ho
menagem, assim diz: 

"Em primeiro lugar a homenagem devia ter sido proposta 
por qualquer dos membros da Comissão de Diplomacia e 
depois não se justifica que o Senado que tantas vezes por 
motivos de menor relevância tem levantado as suas sessões, 
escolhe-se esse acontecimento de repercussão universal 
para restringir o voto proposto." 

O que eu disse, Sr. Presidente, a poucos instantes e que venho 
dizendo prova realmente que essa homenagem não poderia ter sido re
querida por nenhum membro da Comissão de Diplomacia que soubes
se onde tem o seu nariz, que soubesse exercer o seu mandato com o 
propósito, com a sobriedade necessária. 

E, por que esse requerimento? Fora, porventura, instituído um 
dia feriado, as repartições públicas fecharam, os Ministros deixaram de 
comparecer aos seus gabinetes, o comércio cerrou as suas portas, como 
aconteceu em Paris, Londres, Bucareste, Bruxelas e em todas as cidades 
onde era natural, preciso e justo que o Dia do Armistício fosse cele
brado com grandes demonstrações populares? 

Os ilustres redatores desse jornal amigo, distintos escritores 
e brilhantes espíritos, cito, entre outros, An1bal Freire e Barbosa Lima, 
nenhum deles em sua alma serena recebem qualquer impressão nas 
ruas por onde passaram de que o povo brasileiro estava preso à signi
ficação do acontecimento comemorando. O pronunciamento do Se
nado seria, se não um excesso, ou um desacerto, ao menos uma ver
dadeira reincidência das comemorações fáceis que combato e que não 
encorajarei como Presidente da Comissão de Diplomacia. 

Sou tão contrário a essas demonstrações, Sr. Presidente, que 
no fundo também o fui ao requerimento apresentado pelo eminente 
Senador Paulo de Frontin, cujo nome pronuncio com especial simpa
tia e veneração, porque não acredito que, na alacridade do nosso clima 
equatorial, e desta luz que se expande cantando possam a imobilidade 
e o silêncio, reclamados nessas ocasiões, dar a impressão que, nos par
lamentos europeus, sob aquelas abóbadas fechadas e aquelas paredes 
sombrias, esse movimento coletivo se produz. Realmente é extraordi
nária a impressão de uma assembléia de quatrocentos, quinhentos, 
seiscentos ou oitocentos homens erguidos, silenciosos, imóveis, sem 
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um pestanejar, recolhidos em si mesmos, cheios de grandes e austeros 
pensamentos. Nada mais belo, nada mais grandioso, nada mais majes
toso. 

Mas, Sr. Presidente, diante desta luz alegre e brincalhona, com 
esse fervor, com essa excitação da atmosfera tropical, dificilmente 
podemos recolher essa impressão de solenidade e de gravidade, que 
se obtém em demonstrações semelhantes na Europa. De maneira 
que não acredito que esse modo de render homenagens possa real
mente estabelecer~e entre nós. Só quem não tiver o senso das coisas 
pode reputar infantil ou rid(cula esta opinião que é justa. 

Lendo este jornal, Sr. Presidente, encontrei adiante um tópico, 
a que, aproveitando a circunstância, vou também me referir, conquan
to nada tenha com ele diretamente. Sobre os hábitos parlamentares, 
diz esse jornal que, no nosso Parlamento, "ultimamente, raro é o dia 
em que não se registram cenas desagradáveis entre representantes da 
Nação, por motivos que dificilmente se poderá acreditar que sejam 
graves a ponto de terminar tão deponente exaltação de ânimos." 

~. Sr. Presidente, outro engano. O meu querido amigo An(bal 
Freire sabe que o Parlamento mais padfico, mais pacato, mais tran
qüilo do mundo, onde há menor número de cenas desagradáveis, é o 
brasileiro. ~ esta uma verdade que não necessita maiores observações. 

Apenas o que há é o seguinte: nos outros pa(ses existe um certo 
respeito pela personalidade humana, e, assim como não se fantasiam 
ou avolumam incidentes passados entre cidadãos em uma rua, em uma 
sala ou em uma conferência, porque as leis punem rigorosamente 
qualquer desrespeito à dignidade humana, assim também a imprensa 
tem cuidado em medir os termos quando se refere a incidentes que se 
passam entre os membros dos parlamentos, nas casas parlamentares. 
Ouem fosse historiar o que se passa, todos os dias, na Câmara dos Co
muns, teria a prova da minha asserção. Da Camara francesa, basta re
lembrar o caso, ainda tão citado, da bofetada do Deputado Syveton 
na face do Ministro da Guerra, general André. Não veio o mundo abai
xo e o Parlamento francês continuou a realizar a sua grande obra de 
trabalho. 

Na Câmara dos Comuns, Sr. Presidente - tenho receio de 
dizê-lo aqui, porque amanhã a imprensa poderá dizer que eu, o Pre
sidente da Comissão de Diplomacia e Tratados do Senado, estou in
sultando o Parlamento da Inglaterra não só na Câmara dos Co
muns ocorrem fatos semelhantes, como piores do que os que se dão 
entre nós. 

Já não falo nos Parlamentos das nações ardentes dos Bálcãs, 
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já não falo no Parlamento do México, no Parlamento chileno e em 
tantos outros. 

O nosso é um dos Parlamentos mais pacíficos, mais tranqüi
los, mais serenos, mais sossegados do mundo. E, por quê? Porque os 
embates de opiniões são muito raros, a divergência de idéias, que são 
aquelas que aquecem real e profundamente, são muito tênues, de ma
neira que um Deputado ou Senador de Oposição é o mais próximo 
possível pelas idéias de um Deputado ou Senador que apóie o Governo. 

De maneira que é, e não pode deixar de ser o regime, o reino 
da calma, da tranqüilidade. Naturalmente, os incidentes são lamen
táveis e quanto mais polidez, delicadeza, melhor, mas não há por esse 
lado razão para o pessimismo dos comentários. 

Assim, Sr. Presidente, tendo justificado de antemão o meu fa
lar despretensioso, tendo justificado meu agir anterior e dado a en
tender como tenciono agir sempre, como Presidente da Comissão de 
Diplomacia; tendo assinalado de passagem a minha divergência com os 
egrégios diretores do Jornal do Brasil, quanto aos seus tópicos de hoje, 
e, aproveitando a oportunidade para exprimir a esses diretores a minha 
velha estima e grande admiração, tendo, enfim, mostrado, a sem razão 
da crítica feita ao Presidente da Comissão de Diplomacia, pela sua 
atitude no caso de ontem, assento-me, sem esperança de que estes 
erros se corrijam, o que assinala bem a sinceridade com que luto. Luto 
como aqueles antigos, que nada esperavam, pelo prazer de lutar pelo 
que me parece o justo e o certo. Luto, sem nada esperar, contra o ex
cesso, o supérfluo, o inútil, o vazio. Luto pela simplicidade, pela ver
dade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
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Votos de Pesar 





CIRO DE AZEVEDO 

Sessão de 13 de maio de 1927 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, venho, em pou
cas palavras, que tantas espero serão suficientes para o desempenho do 
meu dever, solicitar a inserção na ata de nossos trabalhos de um voto 
de pesar pelo falecimento do Dr. Ciro de Azevedo, falecimento ocorri
do no mês de janeiro deste ano, poucos dias após a renúncia feita por 
S. Exa. do cargo de Presidente do Estado de Sergipe, do qual era um 
dos mais ilustres filhos. 

Pessoalmente, Sr. Presidente, pouco conheci o ilustre sergipano, 
mas como o Senado, como a classe letrada do Brasil, admiro os seus 
livros, em que uma literatura agradável e fina retrata um temperamento 
ameno e gracioso. 

Todos os brasileiros sabem da sua ação diplomática em cargos 
de confiança e de relevo, onde S. Exa. pôs de manifesto as suas quali
dades e as suas aptidões no cumprimento exato do seu dever, em obe
diência à orientação do Governo. 

Levado o Sr. Ciro de Azevedo, por uma dessas inspirações do 
acaso, tão características da nossa pol (tica, por uma dessas mudanças 
de tempo tão freqüentes na nossa meteorologia pol (tica, a governar 
o Estado de Sergipe, não pôde, infelizmente, exercer o mandato que 
lhe foi confiado, tendo apenas tido tempo de chegar a Sergipe para 
despertar, com a sua palavra e a sua presença, as esperanças quedes
pertam todos os governos a começar. Mas deixou, Sr. Presidente, a 
recordação de uma presença suave, elegante e serena; deixou o prazer 
na terra querida de rever o filho tantos anos ausente daquelas plagas 
perfumadas e queridas; deixou, por assim dizer, a ocasião de ser cho
rado com lágrimas mais profundas naquela terra do que seria se longe 
tivesse ficado, no estrangeiro ou aqui, porquanto a verdade é que as 
relações de S. Exa. com a sua terra ficavam entre o seu coração e a 
honra da mesma terra de contar entre os seus filhos ilustres um como 
ele, tão ilustre e tão digno. De maneira que, Sr. Presidente, o requeri
mento que faço teria as cores neutras de um requerimento protoco
lar, se o Sr. Ciro de Azevedo a esses merecimentos, a essas qual idades, 
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às suas virtudes não acrescentasse uma virtude que entre todas sobre
leva e que mais do que todas deve ser relembrada neste momento 
no Senado: o Sr. Ciro de Azevedo foi um propagandista da República, 
foi um republicano histórico. 

Eu tenho veneração por aqueles moços, por aqueles impa
cientes que, no inverno tórpido da Monarquia, sonharam com a pri
mavera palpitante da República; tenho simpatia por aqueles que não 
se satisfaziam com o papelório, com o formalismo, com a biblioteca, 
com o Instituto Histórico e com a cenografia dramática do parlamen
tarismo, em um pa(s em que o mister do governo era ajudar a produ
zir sua riqueza e só produzia retórica e discursos. Esse t(tulo - o de 
ser republicano histórico - esses t(tulo, de ter namorado a realida
de que tanto o destacou entre todos os que ainda julgavam long(n
qua a República, seria bastante para que eu requeresse ao Senado 
as homenagens da inscrição de um voto de pesar. Estou certo de que, 
com estas palavras, tenho exprimido não só os meus sentimentos 
pessoais como o da bancada de Serigipe nesta Casa, e de todo o povo 
sergipano. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Os Senhores que aprovam as homenagens 
propostas pelo Sr. Senador Gilberto Amado, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Aprovadas. 
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CARLOS DE LAET 

Sessão de 9 de dezembro de 1927. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Sr. Presidente, tencionava dizer 
algumas palavras em que exprimisse, sem falar de mim, a minha dor de 
brasileiro pelo desaparecimento de Carlos de Laet. Desejava, sobretudo, 
definir certos contrastes, assinalando como, num pais de aparências, 
de mentiras, ele era uma esplêndida realidade. 

Homem de letras, ninguém as possula mais perfeitamente, 
as clássicas como as cotemporâneas; professor de Português, ninguém 
sabia mais do que ele a sua I lngua, ou podia usá-la com tanta maes
tria e graça; membro de uma Academia, dita de letras, onde os letra
dos são tão poucos ... 

O Sr. lrineu Machado - Não apoiado. 

O SR. Gl LBE RTO AMADO - ... ele era, de fato, um aca
dêmico que honraria qualquer Academia do mundo; humorista, o seu 
esplrito era de boa veia, fácil, rico, espontâneo, cruel, como o do gran
de polemista católico a que tanto se assemelhava Leon Bloy -
ainda que se lhe avantajasse no vigor da inteligência e no equilíbrio do 
discernimento; jornalista, escreveu só o que sentia, o que pensava, o 
que queria, enfim, nunca tendo servido de instru111ento a ninguém. 
Claro de julgamento, nunca se deixou embustear pela falsidade, nem 
a das virtudes fingidas, nem a dos falsos talentos. 

Dos grandes escritores brasileiros, era o que possuía síntese 
mais simples e mais segura. 

Dentro das regras estritas do escrever corretamente, a sua ágil 
im?ginação movia-se com naturalidade, não precisando de rebuscar a 
linguagem ou exumar velhos giros retóricos das crônicas quinhen
tistas. 

Entre parênteses, Sr. Presidente, devo notar que o Sr. I rineu 
Machado tocou nuns pontos que poderiam dar a entender fosse o meu 
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discurso um eco do seu. Tive ocasião de comunicar aqui ao meu vizinho, 
o Sr. Antônio Moniz, esta singularidade, mostrando-lhe minhas notas; 
minha modéstia, não sendo excessiva, felicito por esta coincidência 
ao Sr. lrineu Machado. (Riso.) 

O Sr. lrineu Machado - Eu é que me felicito. 

O SR. Gl LBERTO AMADO - Enfim, inimigo de toda a men
tira e aparência, sob o rótulo faustoso dos principias e do esplendor 
eloqüente das fórmulas, Carlos de Laet procurava sempre o miolo, a 
idéia prática, o coração, a verdade, o homem. 

Por isso, quando discutia, não perdia tempo com fraseologias 
supérfluas; ia diretamente ao adversário remexendo-lhe o peito com o 
estilete acerado da sua verve a ver o que se lhe escondia dentro - cora
ção sincero ou papelão. Escusado é dizer que não raro encontrava ape
nas papelão. 

Não me seduzem as analogias fáceis. O Senado tem prestado ho
menagens das que vai prestar a Carlos de Laet - sem medida e sem 
sinceridade. 

Honrando-o, é o Senado quem se enaltece. Nenhum brasileiro 
do seu tempo é maior do que Carlos de Laet. Se não tivesse outras 
virtudes, a da firmeza de suas convicções e a honestidade incorrupt{
vel de seu caráter, bastaria a suprema virtude que possu{a de escrever 
como escrevia, para ser um grande brasileiro. 

Com ele desaparece um dos galhos rl'lais sadios da velha cepa 
nacional do Brasil dos brasileiros. Restam poucos dessa estirpe gloriosa 
- depois da morte de Capistrano; resta João Ribeiro, cuja existência 
modesta de verdadeiro sábio, esperemos Deus dilate e preserve ainda 
por mui to tempo. 

Um dos últimos humanistas que possu {mos, sabedor dos anti
gos, dos gregos e dos latinos, Carlos de Laet leva para o túmulo o se
gredo das puras formas do idioma vernáculo em que esculpiu tanta sen
tença justa, tanta imagem graciosa, e em cuja finura clássica teceu tanta 
filigrana sutil. 

Conservando o seu bom humor até o fim, até o fim deu ensejo 
às boas conversações em torno dos seus ditos felizes, da sua dicacidade, 
dos seus remoques, dos seus pensamentos finos e fortes. Morre cercado 
do respeito, por assim dizer, alegre de todos os brasileiros letrados, que 
todos o amavam. 

A sua colaboração para o anedotário nacional é enorme e in
comparável. Quem não sabe, quem não ouviu, quem não se recorda de 
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uma boutade, de uma sentença, de um dito esplêndido de Carlos de 
Laet? 

Ainda ontem, numa mesa em que almoçavam alguns brasileiros 
inteligentes, a noti'cia da sua enfermidade era comentada com tristeza, 
mas com que simpatia evocada à sua figura! Não se contam as anedotas 
e os episódios, as frases citadas em que a cri'tica do futuro vai fixar 
a figura de um Rivarol tropical, de um Abbé Coignard viçoso, amigo, 
como este, das boas coisas pereclveis da vida. 

(O Sr. Presidente faz soar os t/mpanos.) 

Vou terminar, Sr. Presidente, num minuto. 
Tendo dito o meu pesar e a minha impressão sobre a morte do 

grande brasileiro, direi a Carlos de Laet: "Mestre incomparável, o teu 
nome ficará entre as maiores real idades do teu Pa (s, resplandecente 
de glória pura, como uma verdade clara." 

Quantos detestam a retórica vazia e odeiam o mentiroso falar 
dos falsos artistas cultuarão sempre a tua memória excelente! Quantos 
amam a luta e não esfriam as mãos no ardor do combate, recordarão 
sempre o teu coração firme, trançado de fibras resistentes! 

Honra, portanto, a Carlos de Laet, grande cidadão do Pa (s, 
cheio de luz, de inteligência! (Muito bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado.) 
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SENADOR BATISTA ACIÕLI 

Sessão de 11 de novembro de 1928. 

O SR. GILBERTO AMADO- Sr. Presidente, cheguei a tempo 
de ouvir, com a emoção que se pode imaginar, as palavras do Senador 
por Alagoas, dando ao Senado a notícia do falecimento do nosso com
panheiro Senador Batista Acióli. 

Como V. Exa. sabe, Sr. Presidente, o Senador Batista Acióli 
era um dos membros mais distintos da Comissão de Diplomacia. Era 
uma figura em que se reuniam tantos dos belos e grandes predicados 
da nossa raça sertaneja; era um bom, um gentleman dos nossos campos 
e era, com tudo isso, um esp{rito sutil, um letrado, apesar da sua 
modéstia. 

Nada ajuntarei para dizer ao Senado e a V. Exa. que a Comissão 
de Diplomacia se associa com sincera mágoa ao sofrimento da terra ala
goana, tão sentidamente expresso pelo Sr. Senador Fernandes Lima. 

A Comissão de Diplomacia associa-se aos sentimentos gerais do 
Senado e as homenagens que esta Casa irá prestar ao ilustre Senador, 
um dos seus mais distintos membros. 
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Era o que tinha a dizer. 
(Muito bem; muito bem.) 



AMOROSO COSTA 

Sessão de 5 de dezembro de 1928. 

O SR. GILBERTO AMADO- Sr. Presidente, para, de minha 
parte pessoal, acentuar que, entre as grandes perdas do desastre de on
tem, a que sofreu o Brasil, com o desaparecimento do professor Amoro
so Costa, é uma das maiores que nos poderia atingir. 

O gênero de estudos que ele professava não era daqueles que 
pudessem interessar a curiosidade do público, da Imprensa em geral e 
mesmo das classes letradas e pol{ticas; era o dos estudos desinteressa
dos, do pensamento puro, das ciências astronômicas, dos métodos ma
temáticos, dos conhecimentos abstratos. 

Mas, se considerarmos o homem fora do c(rculo das influências 
pessoais, das relações sociais, das virtudes, por assim dizer, comuns do 
pai de fam{lia, do bom cidadão; se considerarmos o indiv{duo fator de 
produção apreciável como valor ideal humano, o professor Amoroso 
Costa era um dos maiores filhos do Brasil, na época que atravessamos. 
(Apoiados gerais.) 

Seus cursos, Sr. Presidente, não representavam simples tradu
ções, transcrições, adaptações, compilações, vulgarizações ... Mesmo os 
leigos como eu podem dizer da essência, da substância, raríssimas, da 
superioridade desses estudos. De alguns, publicados na Imprensa perió
dica do Brasil, como, por exemplo, os trabalhos sobre Einstein e a sua 
obra, pode-se dizer que constituem páginas das mais profundas e inte
ressantes de reflexão cient{fica produzidas em l{ngua portuguesa. 

Devo acrescentar, Sr. Presidente, que não conheci o Sr. Amo
roso Costa, nem o vi sequer uma vez. As minhas palavras são, portanto, 
estremes de simpatia; não obedecem a nenhum motivo de natureza sen
timental. Mas, acostumado a procurar as manifestações reais, verdadei
ras da nossa atividade mental, desde muito a minha atenção se havia 
detido sobre a sua figura. Assim, ainda há dias, respondendo ao inqué
rito da Sociedade Brasileira de Educação sobre o problema universi
tário do Brasil, era o nome do professor Amoroso Costa o que me apa
recia naturalmente como ponto de convergência para a formação do 
elemento nuclear sobre o qual se deve levantar a Universidade brasi
leira e que se me afigura ser uma faculdade de ciências e pesquisas. 
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Destarte, era o ilustre professor, num país de tanta ficção, uma 
realidade! (Muito bem.) Num país de tantos lugares comuns, uma ori
ginalidade! (Apoiados.) Associando-me, Sr. Presidente, as homenagens 
prestadas pelo Senado às vítimas da incomparável catástrofe de on
tem, em que pereceram tão belas promessas, tão esplêndidas realida
des, como Tobias Moscoso, Laboriau, Amaury de Medeiros e Castro 
Maya - associando-me a estas homenagens, eu penso, Senhor Presiden
te, que os nossos olhos se devem volver para a Providência para que 
ela se amerceie do Brasil, dando-lhe em troca das horas tristíssimas, a 
que nos acaba de submeter, dias de paz, de alegria e de serenidade de
seletrizados de ameaças sombrias, de surpresas violentas, de maus au
gúrios - dias normais, dias felizes. (Muito bem; muito bem. O orador 
é vivamente cumprimentado por seus colegas.) 
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CLEMENCEAU 

Sessão de 20 de novembro de 1929 

O SR. GILBERTO AMADO (movimento geral de atenção) -
Sr. Presidente, o Senado, como todo o Pais, teve noticia do falecimen
to, em França, de George Clemenceau. 

Ao dirigir-me ao Senado para pedir, em nome da Comissão de 
Diplomacia, a votação de homenagens que signifiquem o apreço desta 
Casa e do País à memória desse grande homem, eu só encontro um em
baraço: é o muito que dizer e o muito que se pode dizer a propósito 
desse homem, tais as faces pelas quais esplende o seu valor. 

Ainda ontem, pela imprensa, procurei exprimir, recordando 
páginas escritas há 20 anos, quando da visita do grande homem de 
estado francês à nossa terra, as impressões que me sugeriu a sua explên
dida personalidade. Não repetirei ao Senado o que escrevi há 20 anos, 
e ontem reproduzi, nem também os períodos, que a noticia, a sensa
ção da sua morte, me sugeriram. 

Clemenceau não era, na última fase da vida, um ser humano -
era, por assim dizer, um momento humano. A sua personalidade tinha 
alguma coisa que nos deslumbra a imaginação. Ao considerá-lo, pen
samos em uma força da natureza. Eu vejo como uma espécie de grande 
rio, de águas caudalosas, começando de uma pequena fonte e correndo 
através de fragas, ferindo montanhas, despenhando-se em abismos, con
tornando dificuldades e seguindo, coberto de sol, cheio de céu, o seu 
curso inflexível. 

O Sr. Carlos Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. GILBERTO AMADO - Imagine o Senado a soma de 
energias que significa essa vida. Acredita-se que cada célula, no seu 
corpo, é uma espécie de palpitação de raios mágicos, cada um dos 
átomos cheios de vontade igual àquela de multidões e multidões. Re-
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lembre-se a vida do pequeno prefeito de Montmartre, acudindo, nos 
escombros e nas agitações da Comuna, os feridos, os miseráveis, os 
pequeninos, os abandonados, com o seu esp(rito cheio das grandes 
idéias do sé cu lo XV 111, com o seu esp(rito cheio das grandes idéias 
de liberdade, de igualdade e de fraternidade, que, para ele, naqueles 
instantes, não eram o lugar-<:omum, que são hoje, diante da direção 
de novas idéias da nossa época, mas a expressão das conquistas mais 
altas a serem atingidas. 

Imagine-se o gigante, atendendo aos enfermos e, ao mesmo 
tempo, apurando perlodos para falar, apurando perlodos para escre
ver e tendo diante de si, não o fato transitório, no instante que passa
va, mas a visão da sua grande pátria como que impulsionado pela am
bição para a grande glória, no meio da qual tombou. Não tombou! Por
quanto morreu de pé, por assim dizer, e de pé vai ser enterrado. 

Sinto que, desde o começo, Clemenceau, como que tinha uma 
espécie de intuição do seu destino miraculoso, página cintilante da 
história do nosso tempo, e uma das mais belas do mundo, porquanto, 
para encontrar uma figura que se lhe possa equiparar, temos que re
montar à Atenas, de Demóstenes, seu modelo, sobre quem ele escre
veu um dos seus últimos livros, ou então à Roma de Cipião! Imagine
se o pequeno campeão das liberdades da Comuna aspirando a repre
sentação na Câmara dos Deputados, a direção dos grandes órgãos da 
imprensa, sozinho, sem nenhum auxilio de ordem individuul, a não 
ser o seu talento, a sua energia, o seu coração. 

Feliz pais, feliz pátria em que homens como Clemenceau, 
partindo sozinhos do meio do povo, podem abrir com o seu talento 
passagem através de todos os obstáculos para as culminâncias dos car
gos de direção. (Muito bem; muito bem.) 

Feliz pa(sr 
Clemenceau, já então, a esse tempo, desiludido do amor, desi

ludido dos sentimentos da mocidade, realizando o pensamento de La 
Rochefoucauld, de que se pode partir do amor até a ambição, mas 
não se pode voltar da ambição para o amor; Clemenceau, aos trinta 
anos, dedicou-se exclusivamente à causa pública, sua namorada, seu 
de~ejo e sua esperança e todos os minutos de sua vida, todo o pulsar 
do seu coração, todo o poder da sua inteligência é para a causa pública. 
Quanto às idéias pollticas, era um republicano liberal, fiel a Revolução 
Francesa, tendo, no decorrer da existência, passado da extrema esquer
da nacional para a República autoritária, sem abandonar contudo os 
princípios essenciais da democracia. Abandonando as ficções do huma
nitarismo, grupos e partidos, é para a pátria que se volta e fica todo o 
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correr destes últimos cinqüenta anos dentro do quadro da República 
e do conjunto de temas que ele corporifica. (Muito bem; muito bem.) 

Orador sem grandes dotes de voz, sem grande abundância nos 
dotes naturais, não usava nos seus discursos desenvolvimentos inúteis, 
frases complicadas, a comédia ou a mentira da retórica. A ação direta, 
o sarcasmo cruel, o dito ferino, a imprecação furiosa com a voz presa 
na garganta pela cólera ou pelo desprezo. E ninguém podia com ele. 
O orador que representa como um ator, contente de se ouvir a si pró· 
prio, só lhe merece ironia, assim como o ignorante e o difuso. Além do 
calor intenso que comunicava ao que dizia e da sua sem-cerimônia 
pelas atitudes graves e do seu desdém pelas formas consagradas, o seu 
poder como orador reside na implacabilidade dos ataques diretos e na 
surpresa dos seus golpes. Fala, por exemplo, um austero orador com a 
gravidade convencional de quem oficia em um templo e Clemenceau 
o interrompe, como de uma feita, em meio de hilaridade geral, sur
preendida a assembléia pelos subentendidos da pergunta: "Diga -me 
V. Exa. o que fazia na casa tal, número tal, da rua tal?" 

Imagine-se o efeito. 
Jornalista, era todo ação. Como suas palavras na tribuna, seus 

per{odos na imprensa eram cheios de personalidade. Nada do que sa1'a 
da sua pena era frouxo ou vago. Tudo era cheio de alma como um fruto 
de sumo da natureza. Com sua inteligência sempre viva, seu caráter ter
rível, ele tinha muito de Júlio César - no seu desprezo do castigo 
inútil e na sua implacabilidade, quando o mal ameaçava. Ele era capaz 
de cortar a cabeça a um homem se no seu entender esse homem punha 
em perigo a sua pátria, mas era incapaz de punir Cottin, o jovem anar
quista que quase o matou, quando viu que esse castigo não tinha outro 
efeito do que maltratar uma criança. 

Clemenceau era a ação ao serviço do amor. Nas homenagens 
que vou requerer ao Senado, fazemos a apologia do patriotismo de que 
ele foi o s{mbolo em nossa época. 

E dentro destas idéias, todo ele foi combate aos preconceitos, 
combate às mentiras e às falsidades, encarnação suprema e incompa-
rável da verdade para o bem geral. 

Como, ao começar, Sr. Presidente, falar sobre Clemenceau no 
Senado da República, que é uma das expressões da cultura do Brasil, 
onde todos os Senadores, ou, senão todos, a grande maioria, conhecem 
sua obra, sua ação e sua vida, um dos quais, o nosso eminente Vice
Presidente, foi um dos seus amigos particulares ( *); procurar justifi-

( *) Queria o orador referir-se ao Senador A. Azeredo. 
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car perante o Senado as medidas que exprimam as homenagens desta 
Casa a esta memória, é, Sr. Presidente, como disse, dizer por dizer, 
mas não é seguir o método de Clemenceau: dizer para ser útil, para 
atingir o fim. 

As homenagens que eu proponho, eu sinto que o Senado 
lhes dará a sanção do seu voto. Pedindo a V. Exa. que, consultando 
o Senado sobre se permite seja inserido na ata dos nossos trabalhos 
um voto de pesar pelo falecimento do grande cidadão e que se trans
mita um telegrama ao Senado da República Francesa, eu termino, 
Sr. Presidente, dizendo que o Senado, consagrando a memória de 
Clemenceau, honra o homem por excelência, triunfante no esplen
dor do tipo varonil, honra o maior republicano, o maior dos democra
tas. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado.) 

Sr. Presidente - Os Srs. Senadores acabam de ouvir o reque
rimento formulado pelo Sr. Senador Gilberto Amado, solicitando 
homenagem à memória do incomparável homem de Estado francês, 
George Clemenceau. 
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Os Senhores que concordam queiram manifestar-se. (Pausa.) 
Foi aprovado. 



CARDEAL ARCOVERDE 

Sessão de 10 de maio de 1930 

O SR. GILBERTO AMADO - Sr. Presidente, o elogio do Car
deal Arcoverde acaba de ser feito em termos eloqüentes pelo ilustre 
Senador por Pernambuco. 

Ainda em sessão preparatória, o Senado pela voz de V. Exa. 
se associou ao pesar de toda a Nação, e uma Comissão foi norneada 
para comparecer às cerimônias fúnebres e assistir às exéquias. A Co
missão de Diplomacia não se reuniu ainda para escolher o seu Presi
dente, mas determinou V. Exa. que em nome dessa Comissão, em 
consideração à personalidade política do representante máximo da 
Igreja, em nosso Pai's, falasse o Presidente do ano pnssado. Eis a ex 
plicação da minha presença na tribuna. 

Sr. Presidente. Uma grande lição se desprende da~ extraordi
nárias, das unânimes manifestações de pesar que se produziram nesta 
Capital e em todo o Pai's, em torno da morte do Cardeal. Esta lição 
tem o significado de uma apologia indireta à obra do Gov.~rno Provi
sório no que diz respeito à separação da Igreja e do Estado. A que 
magn (fico espetáculo assistimos! 

Todo o povo brasileiro - do mais obscuro operário ao Chefe 
de Estado - veio inclinar-se diante do corpo inanimado do egrégio 
velhinho; carregaram-lhe no ombro os marinheiros nacionais; penderam 
em funeral o pavilhão republicano e as armas do Exército Nacional; 
todas as classes sociais, o rico, o pobre, as senhoras, as crianças, os ho
mens de ciência, os homens de letras. Tudo isso, ao mesmo tempo que 
demonstra que o Brasil é uma Nação católica, uma Nação que se orgu
lha de ser católica, como disse o Sr. Presidente da República em dis
curso que proferiu no Palácio do Catete em resposta aos altos repre
sentantes do episcopado brasileiro - mostra também os efeitos bené
ficos da separação, põe de manifesto mais uma vez a sabedoria dos or
ç;anizadores da República, mais uma vez demonstrando que entre a 
Igreja e o Estado separação quer dizer união, união na qual a Nação 
nada perde na independência da sua laicidade, e a religião nada perde 
no prestígio da sua espiritualidade. 
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A constatação desse fato não deixa de ter grande importância 
quando assistimos, mesmo em nosso continente, a tantas lutas entre 
a Igreja e o Estado. Já não me refiro ao velho continente onde o tra
balho de ajustamento entre as duas forças tantas dificuldades cada dia 
representa. Em nosso Pa(s, ao contrário disso, os republicanos mais 
intransigentes não se sentem melindrados pelas honras que são tribu
tadas ao mais alto representante da Igreja, o Presidente da República 
recebe o episcopado brasileiro e lhe declara, exprimindo uma verdade 
por todos reconhecida, que o Brasil se orgulha de ser uma Nação ca
tólica, os pensadores agnósticos, os livros sonhadores não se sentem 
constrangidos na independência do seu pensar, pela força espiritual 
da religião católica. Todos sabem que a religião não intervem na edu
cação livre dos filhos do povo nem procura criar embaraços à marcha 
do pensamento adogmático, como a religião sabe que o Estado não 
lhe pro(be ou embaraça de maneira nenhuma a conquista das almas 
e a direção e a direção moral das consciências. 

Assim, em torno do Cardeal Arcoverde, reuniram-se todos os 
brasileiros sem que qualquer constrangimento retivesse um só! Ben
dita a obra do Governo Provisório que tal resultado nos oferece! 

Mas, Sr. Presidente, se esta é a principal lição que do ponto 
de vista pol ltico nos oferecem as demonstrações excepcionais que 
rodearam o acontecimento da morte do Cardeal, outra lição nele se 
acha impl (cita e na qual se contém, por outro lado, a apologia do 
sereno e ilustre brasileiro que foi Joaquim Arcoverde. Ele é desses de 
quem se pode fazer o paneglrico, começando pela enumeração dos 
méritos e grandezas que lhe faltavam. Não era um doutor da Igreja, 
um apóstolo, um m (stico; não era um desses grandes oradores sacros 
que abalam a nave dos templos com as suas declamações deslumbran
tes. Não era um desses padres esculturais cuja figura dominadora detém 
a imaginação das massas e suspende a sensibilidade dos povos no assom
bro, na admiração, no êxtase ou no pavor. Não se conhecem suas obras 
escritas, ou se existem são simples, normais, comuns. Não era um teó
logo, um erudito, um investigador, um analisador, um exegeta, um 
sábio. E, no entanto, diante dele, em torno dele, reuniu-se todo um 
povo, recolhido, no máximo respeito, penetrado da mais sincera vene
ração, rendendo uma homenagem grande, profunda, sem convenção, 
sem reticências. Prestigio da Igreja apenas? Não! Homenagem à pró
pria figura do Cardeal, respeito pelo sacerdote, pelo homem, pelo pa
dre. Disse há pouco que os republicanos mais intransigentes, os demo
cratas mais ardentes se inclinavam sem reserva, com abundância de al
ma, diante desse pr(ncipe da Igreja. Por quê? Porque esse pr(ncipe deu 
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ao seu principado a nobreza da simplicidade: esse Cardeal deu à púr
pura cardinalícia a magnificência da modéstia e deu a toda a sua vida 
uma tal pureza, uma tal elevação, uma tão cristalina dignidade que nele 
refulgia o máximo esplendor da beleza cristã. Como poderiam não hon
rar a memória do Cardeal Arcoverde os republicanos, os democratas, 
os livres pensadores, que viram o Cardeal Arcoverde, acompanhado 
de todos os bispos presentes no Rio, vir colocar-se à frente do Palácio 
Episcopal para assistir à passagem do cortejo fúnebre de Teixeira 
Mendes e tributar a admiração do Brasil católico ao grande brasileiro, 
ao pensador positivista? 

Há no povo brasileiro uma ciência inata dos verdadeiros valo 
res; uma intuição prodigiosa do merecimento autêntico. Os fatos de 
todos os dias o demonstram. O reclame, o elogio exagerado, a publi 
cidade excessiva, a ostentação não logram afinal disfarçar a falta de 
mérito ou criar a virtude onde ela não existe. Na ausência do charla
tanismo, de histrionismo, na ausência de falso proselitismo do Car 
deal Arcoverde realçava-se um dos primeiros traços do seu alto caráter, 
da sua fina sensibilidade moral, da sua rara e precisa inteligência. Essas 
virtudes, com a sua sólida e segura fé, lhe permitiram realizar a grande 
obra a que assistimos - a das relações sem atritos da Igreja com o 
Estado brasileiro. Para usar expressão familiar aos nossos usos paria 
mentares, o Cardeal Arcoverde era homem que não criava casos. Pode
se calcular o valor desse homem tão simples, desse padre tão despre
tensioso, pelo valor dessa grande obra - a união dos poderes tempo
ral e espiritual, a que me referi. 

Essa grande obra só poderia ter sido levada a efeito por um 
grande homem. 

O nobre Senador por Pernambuco, no elegante discurso que 
acaba de proferir, não se esqueceu de se referir, com justo desvaneci
mento, àquela qualidade que no Cardeal Arcoverde era tão caracter(s
tica - o pernambucano. 

Sr. Presidente, Pernambuco é a terra da elegância, do tato, 
da distinção. Há sempre no pernambucano t(pico alguma coisa de 
regular, de harmônico, de preciso que nós vemos reflorir em seu má
ximo esplendor na personalidade ateniense de Joaquim Nabuco. ~ 
preciso apontar, nessa enumeração, esse humanismo, esse senso da vida, 
que dá às suas mulheres um encanto tão raro e aos homens um equil (
brio também tão raro. Uma nova escola de intérpretes inspirados tal
vez inconscientemente no protestantismo calvinista de tão fácil contá
gio nos Estados Unidos, e a qual se me afigura pertencer um pouco a 
ilustre filha do grande Nabuco que só o conheceu, aliás, quando ele 
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já era velho, quer nos criar um Joaquim Nabuco diferente, uma espé
cie de autômato triste, como se ele tivesse sido toda vida um falho, 
um pobre sem amor, sem paixões, sem humanidade! Não! Joaquim 
Nabuco não teria sido o escritor, o homem de ação, o pensador, o ami
go da beleza com uma alma de puritano escocês ressequida nos esno
bismos da conveniência mundana. É uma abusão da ignorância acre
ditar que a finura seja a expressão da fraqueza. A finura é a delicadeza 
dos fortes, como a doçura pode ser a harmonia da violência. Não é a 
ironia tantas vezes a doçura dos heróis que desdenham da luta e do 
drama por consciência da própria superioridade? 

Mas não nos deviemos. Quanta força de alma, de temperamento, 
quanta energia secreta não deveria ter sido necessária ao Cardeal Arco
verde, por exemplo, para levar a efeito a sua obra polltica em nosso 
meio. Sua Eminência contava, é certo, com o apoio da população, 
toda católica, sinceramente devotada à nossa religião maternal. Mas 
fosse ele um fraco e só confusão teria resultado da sua ação. A con
fusão nasce dos passos incertos do homem fraco, como só a força do 
coração, o poder Intimo, o valor profundo é que podem realizar a se
renidade. No seu temperamento espelhava-se o Brasil que ele pode 
ter de mais belo e de mais tlpico. A sua personalidade mergulhava 
nas origens mesmas da nacionalidade: nele palpitavam os Albuquer
ques, os Cavalcantis e o nobre senhor das florestas do Norte. 

Nada mais empolgante do que evocar a matrona cabocla que 
fundiu no seio robusto e são as duas fortes raças alienlgenas que che
garam cheias de aventura às plagas iluminadas do norte do Brasil. A 
imaginação se detém maravilhada diante do espetáculo: a manhã clara, 
o céu azul, o verde mar bravio batendo na praia alvinitente, a caravela 
palpitante na luz diamantina, velas desdobradas, atônitas, por assim 
dizer, no silêncio do mundo novo, quando desembarcou o primeiro 
Albuquerque, deslumbrado para o amor da virgem morena de cujo 
sangue haveria de sair a maravilhosa e durável progênie que ainda 
hoje esplende e enrama em tantas vergônteas e rebentos seivosos. E 
o Cavalcanti, o florentino tintilante, com a inteligência já aprimo
rada e o senso da cidade do sangue, a experiência e o gozo inato da 
luta civil, o esplrito da competição polltica, a palavra viva, o ardor, 
o desempenho, a coragem, a sensibilidade das coisas belas - que ia 
associar-se ao sangue caboclo e à raça dos heróis navegadores! Pernam
buco' Albuquerques! Cavalcantis! O mar, a luz, os canaviais, os hori
zontes emergindo do seio das águas infinitas, os longos luares mansos 
da solidão, a guerra estrangeira, a guerra civil, quanto vigor, quanta 
seiva, quanta força, quanta sugestão! O engenho de açúcar, a riqueza 
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pronta, o conv1v1o demorado com a terra, a intensa formação da cul
tura, desenvolvimento, civilização, iriam moldar essa sociedade pernam
bucana, em cujo ambiente de intensa humanidade haveria de plasmar 
tão grande e nobre pedaço da família brasileira. 

O Cardeal era assim não só o pr(ncipe da Igreja; era um pr(n
cipe do Brasil; nascido no seio dessa aristocracia espontaneamente 
formada no seio da natureza americana, cheia de qualidades princi 
pescas, coragem, cavalheirismo, honra, amor da pátria. Nele fulgen
teava Pernambuco; a igreja, a religião, a fé lhe enriqueceram a alma; 
a púrpura revestiu-o de um esplendor maior. O padre eminente for 
mou-o a Santa Madre Igreja Católica, Apóstolica Romana, escola de 
Santos, formadora de gênios, educadora do gênero humano, conquis
tadora da terra; mas o homem de bem foi o Brasil que o formou, digno 
da sagrada investidura. Sadio, sereno, longevo, boa cepa pernambu
cana, grande árvore brasileira, sua alma emergia fundo no solo moral 
do velho Brasil. Sua tolerância, sua graça, seu equil (brio, deixam exem
plo para os que o sucederem e dele, como de todo o homem de bem, 
serão herdeiros quantos o seguiram na vida. 

A Comissão de Diplomacia pede a V. Exa. que consulte o Sena
do se além das homenagens que acabam de ser propostas consente em 
que seja dada a S. Exa. o Sr. Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Sebas
tião Leme, comunicação das homenagens do Senado, podendo para 
isso ser nomeada uma Comissão de cinco membros. 

Essas demonstrações servem lá fora a nossa cultura e mostram 
como a religião e o Estado podem, sob ideais diferentes, trabalhar 
juntos para um fim comum; a felicidade do Brasil. (Muito bem; muito 
bem. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.) 
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Gilberto Amado (foto tirada em Nova York) 

















Gilberto Amado escrevendo, vestido como se fosse sair, como gostava 
de fazer. 





Gilberto Amado numa foto tirada no seu apartamento da Rua General 
Glicério, no Rio 





Gilberto Amado, ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, 
entre o Presidente Costa e Silva e o General Lira Tavares. 





Gilberto Amado na festa dos seus 80 anos, no Rio (8-5-1967), ao ser 
abraçado pelo Presidente Costa e Silva. Ao fundo , em conversa com 
Austregésilo de Ata/de, o ex-Presidente Castelo Branco. 
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