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Discurso proferido em J16 de setembro de 1948
O SR. ALVES PALMA — Senhor
Presidente, o projeto n.° 652 está em
discussão final. Foi apresentado em
setembro de 1947 por mini e pelos
Deputados Gofredo Telles, Daniel
Paraco. Manuel Duarte, Barbosa
Lima, Barreto Pinto, Gustavo Capanema, Celso Machado e Alde Sampaio com a seguinte justificação :
"A Associação dos Antigos Alunos da Companhia de Jesus tem
realizado periodicamente no Continente Americano co n g r e s s o s
culturais, em que se tem representado por todos os países da
América Latina. Em maio de
1936 realizou-se o de Santa Fe,
em outubro de 1938 o de Buenos
Aires, em janeiro de 1941 o de
Montevidéu. No último desses
Congressos ficou deliberado que
o próximo seria no Brasil. A
guerra impediu que reunião de
tal porte se pudesse levar a efeito
quando era o Brasil uma das Nações envolvidas no conflito mundial.
Agora, por sugestão da ÁSIA
do Rio de Janeiro e com a aprovação da Junta Diretiva da Confederação, vai realizar-se em São
Paulo em 1948 o referido Congresso com caráter infcer-amencano. As despesas vultosas que
tal certame acarreta pois que se
devam hospedar representantes
vindos desde o Canadá até a Patagônia precisam ter a cooperação do poder público. E' a razão
do'presente projeto.
Depois da sua via regimental o
projeto recebeu substitutivo da Comissão de Finanças.
•A proposição que está sendo discutida, com parecer favorável da referida Comissão, deve ser aprovada pela
Câmara dos Deputados Federais porque é justa, oportuna e perfeitamente constitucional.

O Sr. Café Filho — Desejava saber
onde é que se vai realizar esse Congresso .
O SR. ALVES PALMA — Em São
Paulo; aliás já se realizou com pleno
êxito.
O Sr. Café Filho — Então, se já se
realizou, perdeu o objetivo.
O SR. ALVES PALMA — Não, porque as despesas foram feitas e os
seus anais vão ser publicados para
conhecimento de todos.
A Associação dos Antigos Alunos
da Companhia de Jesus é uma sociedade civil eminentemente cultural,
científica e social. Compõe-se de todos os ex-alunos da Companhia de
Jesus que trazem dos bancos escolares uma disciplina, uma formação
moral, uma concepção integral da
existência, uma orientação ou mesmo
uma simples reminiscência escolar.
Quer se chamem eles Altino Arantes, Alexandre Marcondes, Pedro
Calmon, João Neves, Nereu Ramos,
Adroaldo Costa, Leonel Franca, Souza Costa, Daniel Faraco, quer se chamem Hermes Lima, Flamínio Favero
ou Zoroastro de Gouveia. Todos podem ter assento nos seus Congressos
com o simples denominador comum
dessa reminiscência escolar e debater
es assuntos que neles forem ventilidos.
Não é uma sociedade confessional
ou sectária que incida nos termos da
Constituição.
O Sr. Café Filho — Isso, porém,
parece que não justifica o Congresso.
O SR. ALVES PALMA — Tratase, repito, .de Sociedades eminentemente cultural, científica e social,
cuja atividade justifica o projeto.
Para mostrar a veracidade desta
afirmativa basta ler o ternário discutido durante a realização do Con-
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gresso em São Paulo. Foram as seguintes as teses debatidas :
1. O homem, o Estado e a Sociedade. Noção cristã de libírdade;
2. A reforma social pela extensão 'da propriedade a todas as
classes;
3. Condições económicas de
desenvolvimento da família;
4. Organização das profissões
em face da doutrina Social da
Igreja;
5. Assistência moral e material à infância abandonada e delinquente;
6. Conceito cristão do Trabalho;
7. A justa retribuição do trabalho. Saiário-ramilia. Eficiência
e salário;
&. O trabalho da mulher no
lar, no emprego e na fábrica;
9. Unificação e sistematização
da atividade das Associações dos
Antigos Alunos da Companhia de
Jesus, diante dos atuais probltmas sociais e económicos;
10. A Confederação Latino Americana das Associações aos
Antigos Alunos da Companhia cie
Jesus. Sua organização e constituição definitiva. Como deve
agir para estreitar os vínculos de
solidariedade entre os antigos
alunos e as relações entre estes o
a Companhia de Jesus.
O Congresso, portanto, nada tem
com a Companhia de Jesus como entidade religiosa; relere-se simplesmente à Sociedade dos Antigos Alunoj
da Companhia. Mesmo que tivesse,
porém, qualquer relação com essa
magnífica entidade religiosa, ainda
assim seria justo.
O Sr. Café Filho — Justo, mas inconstitucional.
O SR. ALVES PALMA — Não teria inconstitucional, Sr. Deputacio
Café Pilho, porque não incidiria no
art. 31, n.° III, da Constituição que
dispõe :
E" vedado
ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou
Igreja, sem prejuízo de colaboração recíproca em prol ao interesse coletivo.
E nenhuma entidade fez tanto pelo
Brasil e pelo seu interesse coletivo
como a Companhia de Jesus.

O Sr. Café Filho — Mas não se trata da Companhia de Jesus.
O SR. ALVES PALMA — Realmente, já o disse, mas, mesmo que se
tratasse, seria justo e eminentemente
constitucional.
O Sr. Café Filho — V. Ex.a faz a
justificação . como se tratasse da
Companhia de Jesus.
O SR. ALVES PALMA — V. Ex."
não acompanhou o meu raciocínio
com a atenção devida, ou faz agora
uma objeção farisaica.
Sabemos, Sr. Presidente, que o
cristianismo havia Isgado à humanidade instituições sociais duradouras e
estáveis em longo período da história
aos povos.
Pela altura de Renascença, porém,
começaram as primeiras rapturas
dessas instituições e também apareceram os primeiros sintomas de desagregação das forças morais e espirituais que sustentavam a sociedade.
Depois, a Reforma religiosa, preconizando o livre exame do Evangelho e cxhacerbando o individualismo,
abriu novos rumos na vida da humanidade. Ao indivíduo, com todas 'as
suas fraquezas, reconheceu-se plena
autonomia na determinação dos seus
atos.
A Escola Cartesiana avançou mais.
E Descartes, embora levando a Súmula de S. Tomaz de Aquino, propunha demonstrar a verdadeira riqueza da alma humana, no sentido de
poder cada um achar em si mesmo
toda a ciência que lhe é necessária à
orientação da vida. Os seus discípulos ou sucessores intelectuais Mallebranche, Fontenelle, Spinosa,, Leibníz
se orientaram no mesmo sentido.
A Inglaterra foi avassalada pelo
deísmo, ou religião natural; ia França
i;elo Filosofismo, como substituto das
íorças espirituais do homem; a Alemanha pelo iluminismo que vai avançando por escalas sucessivas de Reiiuarus a Kant com o "Criticismo", a
Hegel com a "Dialética", e a Kan
Marx com o "Materialismo Histórico".
E o problema do mundo foi colocado em equação: a dialética de
líegel foi a tese; a reação de Kari
Marx foi a antítese; a questão social
dos tempos modernos foi a síntese de
embate de ideias do mundo contemporâneo.
O Sr. Campos Vergai — A quem
coube a vitória nessas lutas através
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dos séculos? Gostaria que V. Ex. a
me dissesse.
O SR. ALVES PALMA — Vou responder a V. Ex. a .
A "Rerum Novarum" foi o raio de
luz que desvendou a incógnita desse
problema social e político, ligando as
necessidades do momento aos princípios de justiça e humanidade da mensagem evangélica. Coube a Leão
XIII dar o primeiro passo para a resolução do grande problema. E a incógnita foi descoberta com as inciclicas papais a "Rerum Novarum" e
o "Quadragésimo Ana", muito embora, na época, fossem tidas como
socialismo avançado e mesmo comunismo.
O Sr. Campos Vergai — Mas Vossa
Ex.a não respondeu a minha pergunta .
O SR. ALVES PALMA — A vitória
coubs à Igreja, a eterna vigilante
sobre os desatinos humanos !
E o processo histórico do marxismo
foi realizado e ele se esboroou de encontro a um tremendo escolho de
contradições consigo mesmo. De um
lado preconizou levantar-se a exploração e a escravidão da espécie humana; de outro lado determinou que
se esmagasse a sociedade capitalista,
sob a égida do "Materialismo Histórico" e da decadência moral que nele
se contém. O resultado, V. Ex. a sabe
muito bem, foi um tremendo paradoxo político: o bolchevismo russo £•
o mais fechado capitalismo de Estado que já apareceu na face da terra!
Sr. Presidente, no desorrer desseprocesso histórico, que estamos analisando, houve uma reação salutar
com o aparecimento da Companhia
de Jesus.
E tudo indica que ela surgiu, na
história providencialmente, para contrapor à reforma protestante, a reforma católica; ao livre exame do
Evangelho a obediência à autoridade;
ao individualismo exhacerbado a comunidade reorganizada; ao determinismo das paixões e livre arbítrio
condicionado pela vitória de si mesmo. Bem sei que os filósofos do século XVII viram nela a sua grande
apositora, e, que ela se apresentou na
história, de certa forma, como a
grande adversária daqueles que forjaram o precipitar os acontecimentos.
O Sr. Campos Vergai — Isso tudo
sob o ponto de vista filosófico, literário e intelectual é magnífico, mas,

na realidade esboroou-se em guerras
sucessivas. Era uma Alemanha protestante atacando uma França Católica e vice-versa; era uma Itália católica atirando-se contra países outros de diversa condição religiosa. As
lutas sempre se realizam com ferocidade incrível no ambiente da Europa
super-civilizada.
O SR. ALVES PALMA — Sim, porque a humanidade já estava no plano
inclinado e ia de roldão para o abismo, sem que se pudesse detê-la.
O Sr. Campos Vergai — O que se
verificou, em todos os tempos, íoi
íalta de espírito de renúncia, de verdadeiro amor a humanidade, daquele
amor que nos legou Cristo no seu
cristianismo primitivo. O que houve
foi muito amor pelas lutas políticas
c pela posse dos bens terrenos e bem
pouco espírito de sacrifício.
O SR. ALVES PALMA — A dou*
trina acética da Companhia são os
mesmos princípios de Jesus, metodizados, cristalizados, para maior compreensão e melhor entendimento.
O Sr. Ataliba Nogueira •— O nobre
colega Sr. Campos Vergai esquece-se
de que o maior monumento ultimamente construído de espiritualidade e
verdadeiro cristianismo, está, precisamente, nos ensinamentos e nos
exemples da Companhia de Jesus.
Seus discípulos que erraram são os
corifeus do lado oposto. Esses são os
materialistas e anti-cristãos a que se
rríers o ilustre Deputado Camp&s
Vergai. Portanto os legítimos alunos
o discípulos da Companhia de Jesus
e infelizmente não sou um deles —
sempre deram exemplo de lídimo
cristianismo.
O Sr. Flores da Cunha — Nunca
fui aluno de Padres e lamento-o, porque, houvesse eu sido, e teria outra
cultura.
O Sr. Tavares Amaral — V. Ex.a
é homem de grande cultura. (Apoiado).
Q Sr. Flores ãa Cunha — Devo, na
verdade, dizer que tão relevante foi,
no mundo, a interferência e a ação
da Companhia de Jesus, que Augusto
Conte, puro de alma e alto de penf-amcnto, tentou o acordo com Ela.
O SR. ALVES PALMA — Perfeitamente e V. Ex. a é justo em prociamá-lo.
O Sr. Osioaldo Vergara — V. Ex."
está prestando grande serviço à Com-
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panhia de Jesus e justificando suas
nobres tradições no Brasil. (Muito
be?n).
O Sr. Ataliba Nogueira — Principalmente no Brasil é impossível ialar mal dos homens que vestiram a
roupeta, de Anchieta.
O SR. ALVES PALMA — Muitc
agiadeço os apartes dos nobres colegas.
O Sr. Campos Vergai — Mas não
se deve perder de vista que o Brasil
é, intelectualmente falando, um do,:
países mais atrasados.
O SR. ALVES PALMA — Senhor
Presidente, a resposta é imediata : a
ação da Companhia de Jesus empolgou a humanidade. Penetrou no
coração da índia, avassalou o Brasil, irradiou-se nas missões do Sul.
Apenas no interregno das perseguições de Pombal, viu-se forçada a interromper, entre nós, a sua fecunda
atividade.
No entanto um fato sulamericano
eminentemente caudilhesco, veio íazer com que ela reatasse novamente
as suas relações com o Brasil. E' sabido que a rubra ditadura Rosas, na
Argentina, pretendia que os Jesuítas
apoiassem a sua política. Mas eles
resistiram, e Mariano Verdugo, ViceProvincial da missão argentina, incompatibilizado cem aquele regime de
força e de violência, saiu de Buenc.:
Aires,"foi para Montevidéu, veio ao
Rio de Janeiro e solicitou das autoridades eclesiásticas, de então, licença para reatar as atividades da Companhia de Jesus no Brasil, pedindo as
Sete Missões do Alto Uruguai ou Hio
Grande do Sul para o seu apostolado.
Fundou, assim, a missão de Porto
Alegre, a de Desterro e outras, chegando mesmo até as circunvizinhanças de Vacaria.
De lá se expandiu pelo Brasil inteiro e floresce hoje, no Colégio São
Luís de São Paulo, no Colégio de Friburgo do Estado do Rio de Janeiro,
no Colégio de Santo Inácio desta Capital, no Colégio Nóbrega de Pernambuco, no Colégio Loiola de Belo
Horizonte, no Colégio São Leopoldo
do Rio Grande do Sul, no Colég-o1
António Vieira da Bahia e em miutof
outros.
O Sr. Campos Vergai — V. Ex.:l
está fazendo uma degressão geográfica.

O SR. ALVES PALMA — Não
apoiado, estou fazendo uma explanação histórica, muito pálida, de uma
atividade benemérita e louvada peia
maioria dos brasileiros.
O Sr. Ataliba Nogueira — O Deputado Campos Vergai prefere rasgar
as páginas da história do Brasil.
O Sr. Campos Vergai — Não; convido o nobre colega, se quiser, para
uma conversa sobre a história do
Brasil. Estou pronto
a ser examinado por V. Ex. a nesse terreno.
O SR. ALVES PALMA — Rebrilham nas páginas da história da nossa Pátria os nomes dos jesuítas. No
Brasil é verdadeiramente empolgante
a ação da catequese. E os nomes de
Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes,
Domingos Picorela, Aspicuelta Navarro, Manuel de Paiva, Luís da Gram
e José de Anchieta enchem as crónicas do Brasil-Colônia. Servem de
Conselheiros aos primeiros governadores gerais. Contrariam os colonizadores em defesa dos direitos naturais
dos índios.
O Sr. Pedro Pomar — V. Ex. a naturalmente tem conhecimento das
conferências do Padre Richet, que era
pregador da Notre Dame-e esteve há
pouco tempo no Brasil. O Padre Richet, se não me engano, é jesuíta
também.
O SR. ALVES PALMA — Jesuíta
sim, e eminente.
O S;. Atalilia Nogueira -- Ilustre
jesuíta, deveria V . . E x . a saber.
O Sr. Pedro Pcrmfír — Pois bem,
eu queria perguntar ao nobre colega,
passando para as coisas deste mundo,
se concorda com as conclusões do
Padre Richet a respeito da reforma
agrária ?
O SR. ALVES PALMA — Em termos, porque tenho as minhas diretrizes, sobre o assunto, tendo em vista
o meio e as circunstâncias do Brasil.
O Sr. Ataliba Nogueira — V. Ex."
deveria perguntar ao aparteante se
ele concorda com as opiniões do Padre Richet, pois, em caso afirmativo,
teriam perdido a razão de ser as suas
críticas, da tribuna da Câmara, sobre
o assunto.
O SR. ALVES PALMA — Senhor
Presidente, ia eu dizendo que Anchieta e Nóbrega, entregando-se como
reféns aos Tamoios, realizaram o primeiro e perigoso lance da diplomacia

brasileira e chegaram a bom êxito,
concorrendo, assim, para subjugar a
França Antártica. Na areia do litoral
com o poema à Virgem, Anchieta escreveu a primeira página da literatura nacional, sob a metrificação
clássica e latina.
O Sr. Campos Vergai
lu illo
tempore natus non erat... Ademais,
penso que o nobre orador, com essa
argumentação a 1580, não resolve es
problemas de 1948.
O SR. ALVES PALMA — Estou
dizendo a V. Ex. a que o Brasil nasceu com a Companhia de Jesus, que,
desde então, até hoje, vem cooperando no desenvolvimento da sua cultura e do seu progresso espiritual e
material.
O Sr. Campos Vergai — Precisamos
resolver os problemas do presente, do
eterno presente da vida. Isso é o que
temos de fazer.
O Sr. Cr&ppry Franco — O nobre
orador poderia dizer que devemos à
Companhia de Jesus a integridade
nacional.
O SR. ALVES PALMA — Assinalo
com prazer q aparte de V. Ex. a que
é justo, patriótico e verdadeiro.
O Sr. Ataliba. Nogueira — O Deputado Pedro Pomar,
há pouco aparteava V. Ex. a e afirmou uma coisa
que não só é bem acorde com o discurso, mas. também constitui a resposta ao Deputado Campos Vergai.
Incomoda-se o Deputado Vergai e
nisso vão as cócegas que há pouco
manifestava e declara que é preciso
deixar esse passado radiante do Brasil, perguntando ainda que fez a
Companhia, de Jesus. Pois bem, o
Padre Richet, lembrado pelo Deputado Pedro Pomar, outra coisa não
fez senão expor avançadíssimo procograrna social, sem desprezar em
ponto algum a grande linha abraçada pela Companhia de Jesus.

O SR. ALVES PALMA — Razão
por que asseverei que aceitava, em
termos a opinião do Padre Richet.
Ela precisa ser adaptada ao meio em
que vivemos, tendo em vista a relatividade das coisas.
O Sr. Dioclécin Duarte — V. Ex."
poderia acrescentar a obra maravilhosa que no século XVI, realizaram
os jesuítas no Paraguai, um dos países
que se anteciparam, não só em questões de ensino, como em assunto de
reforma agrária, a todos os movimentos contemporâneos. Infelizmente
não só as bibliotecas, como as escolas
e as obras realizadas no Paraguai
pelos jesuítas, foram destruídas peles
revolucionários hespanhóis que, lá
chegando, retardaram a civilização
americana de alguns anos.
O SR. ALVES PALMA — Registro
com prazer o aparte de V. Ex. a que,
à margem do meu discurso, vem abrilhantá-lo.
Diante desta exposição, Sr. Presidente, que faço apenas como pálida
homenagem a uma Congregação benemérita, exposição que é histórica,
verdadeira e incontestável, tanto que
está repercutindo profundamente no
seio deste plenário, qual a entidade
religiosa que, nos termos da Constituição Federal, mais colaborou a favor
do interesse coletivo do Brasil, do que
a Companhia de Jesus, desde o alvorecer da nacionalidade até os nossos
dias ?
No entanto, o projeto nada tem
com a Companhia, como entidade religiosa. Refere-se à Associação dos
seus Antigos Alunos, disseminada por
todo o Brasil e por toda a América,
do Canadá à Patagônia. E' justo,
constitucional e merece a aprovação
do plenário como já o mereceu da
douta Comissão de Finanças. Era o
que eu tinha a dizer. (Muito bem.
Muito
bem. O orador é cumprimentado1) .
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