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A MODO DE PREFÁCIO
Afora o capítulo VI, evidentemente escrito
agora, este opúsculo sai como foi impresso em
S. Paulo, em 1943. Sete anos depois, lendo-o
para reimpressão, não vejo motivo de o modificar, senão em pequenos pormenores, que dizem
mais com o estilo, se imodestamente posso entender o tenha este livrinho, do que com as intenções, que são as mesmas. Juntei, isto sim, um
capítulo novo, para o atualizar, como se diz
a
gora, para dar cores da moda às coisas antigas.
A eleição (inesperada, para o otimismo oficial, montado no princípio de que «governo é
governo») do Sr. Getúlio Vargas à Presidência
da República, permite que de novo se apresente
a interversão da ordem e das ideias políticas, no
justo momento em que a democracia liberal, a
democracia formal, acaba de atempar-se, condenada no juízo de uma grande massa popular a
quem se cansou de oferecer os mais elucidativos
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espetáculos de incompetência e corrupção. Tudo
quanto se disse, na campanha de 1945, sobre a
incapacidade do governo liberal democrático
para organizar e dirigir uma sociedade nova,
que busca, ansiosa, impaciente, os métodos de
canalização de seus destinos, os fatos vieram
comprovar à luz mais plena de sua precipite
brutalidade. O fenómeno não é local; ocorreu
em todos os países que, saídos de duas grandes
catástrofes coletivas, foram apegar-se ao liberalismo por lhes haverem incutido a ideia de que
o mal provinha da organização do Estado, como
o ta criando a intensidade de interesses que ele
tinha de condicionar e atender. O que se queria
procurar era o meio termo entre as liberdades
anárquicas do indivíduo e a ação coactora do
Estado. Inútil esforço : a solução de nosso destino está sempre nos extremos das ideias, no
ponto máximo de incidência da força de nossos
instintos. Maurício Maeterlinck escreveu em «Lê
Double Jardin», a respeito do sufrágio universal, estas palavras que contêm a assonância de
uma verdade eterna : «Está escrito em nossa
natureza que somos seres extremos: é a nossa
força e a causa de nosso progresso. Nós nos

levamos, necessária e instintivamente, aos últimos limites de nossa era; nós sentimo-nos
viver, e não podemos organizar uma vida que
nos satisfaça senão nos confins de nossas possibilidades. Graças a esse instinto, que nos ilumina, há urna tendência cada vez mais unânime para não pararmos nas soluções intermediárias, e evitar, doravante, as meias experiências,
ou, pelo menos, a passar sobre elas o mais rapidamente possível».
Ora, o liberalismo, fórmula sagaz da burguesia para dominar a direção da sociedade, pelo
direito e pela lei, com que fixara seus interesses,
desde que não poderia usar para sempre da
força, como aconteceu em 1789, resultou numa
intempestiva agitação de palavras destinada a
esconder a pobreza de concepções vitais em
assuntos de organização social, de administração dos grandes interesses que se prendem ao
Estado, que, na sua evolução, teria de atribuir•sc função de protetor das classes mais numer
osas e, por conseguinte, vigilante fiscalizddor
"Os movimentos da riqueza voluptuária e do capitalismo avassalador.
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Todas as vezes que a sociedade, por uma
razão qualquer, volta à fórmula democrática aludimos sempre à democracia liberal, não às
outras formas possíveis de governo popular —
nutre uma situação de tal modo critica, de tal
maneira insuperável, que não tem outro remédio senão sair dela por vias de revolução. Para
evitar a revolução, dão-se direitos pesados, demasiadamente opressivos, à propriedade, e então
surge o momento em que se impõe, como já
pensava Barnave, na primeira assembleia nascida da revolução francesa, surge o momento
em que se deve fazer uma nova distribuição de
riquezas através de uma nova distribuição de
poderes. O liberalismo não pode aceder a essa
realidade os direitos imperiosos que ela impõe.
A sociedade, mais rapidamente do que era possível acreditar, não confia mais então nas soluções que imobilizam a propriedade e tornam,
consequenteimente, o poder na máquina de cujo
exercício uma classe limitada senhoreia. O regime entra em crise. Há, portanto, de se buscarem soluções rápidas e justas, para imprimir à
sociedade e ao governo as transformações de
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ove carecem para exercerem a ação que lhes
incumbeA democracia liberal é um sistema político
superado. Se ainda resiste, nas manifestações
conhecidas, é graças à força dos resíduos de
crenças, de esperanças, de hábitos, de convenções que a sustentam, sobrevivendo às ideias e
às instituições que a engendraram, com base nas
quais reage à decomposição última e necessária.
Explicando o fato por uma imagem poderia dizer-se que essa oposição obstinada à morte, por
parte do liberalismo democrático, semelha ao
fenómeno segundo o qual os cadáveres, jacentes
nos mármores mortuários, subitamente se levantam, como se fossem restituídos à vida. Realizada a descompressão dos gases, indicativos, aliás,
do processamento da decomposição interna, os
corpos mortos voltam à imobilidade anteriot,
para nos advertiram de que nem sempre movimento significa vida, se tivermos a vida como
o movimento que se opera na consciência.
O povo, por sua vez, não se deixou nunca
l
'içar no emaranhado das sutilezas jurídicas,
co/n que pretendiam amarrá-lo ao organismo cadaverizado de um sistema incapaz de criar
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estruturas adequadas às novas concepções políticas provindas da incorporação efetiva — não
romântica, não simbolicamente, como o fizera
Augusto Comte — do proletariado à sociedade
moderna. Essa incorporação das massas trabalhadoras à sociedade, e sua interferência no
governo, é o fato de maior importância histórica, no campo social, depois da constituição das
monarquias absolutistas, que derrubaram o feudalismo, e da democracia burguesa, liberal, plutocrata, que derruiu as monarquias absolutistas.
É um fato que terá de influir na formação definitiva do Estado moderno com a força dos
mesmos impulsos, com os mesmos efeitos, e com
a mesma razão com que a burguezia assumiu a
direcão da sociedade saída da Grande Revolução de 1789, por ter sido a classe mais apta à
condução da sociedade e à direcão do governo,
por suas qualidades de deligência e pela intrepidez com que procurou alcançar os seus objetivos. Foi a esse sistema, exatamente, que a oposição ao Sr. Getúlio Vargas recorreu para o derrubar do governo, em 1945. Com sua habitual
sagacidade, antessentindo o aparecimento de
contingências que acabariam por constrangê-lo
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a deixar o poder, o Sr. Getúlio Vargas, no seu
desandar do Catete para São Borja, foi semeando, nos pés de seus adversários, a sua
bomba de ação retardada —• o voto secreto —
cuja explosão provocaria, no momento em que
ele quisesse acender a pólvora do estopim na
braza de seu charuto, em cujo fumarada se envolvia para acentuar a impressão de sua imobilidade.
Os adversários do Sr. Getúlio Vargas não
estão, geralmente, à altura do homem a quem
combatem, de modo que, imprudentes e impa[iosos, o chamaram à luta no terreno que ele
próprio aplainara, minara e contrafortara. Eles
'lie caíram às mãos no fastígio de empavezada
candura e de procaz suficiência, em que se exibiam. Ê por isso mesmo que está de volta ao
poder o Sr. Getúlio Vargas, sagrado petas
urnas incorruptas, intemeratas, de 3 de outubro.
líder popular, instintivo e sagaz, fascinante,
poderoso, embruxador, retorna ao poder, a que
0
destino o reconduz a propósito, por ter-lhe
Propiciado características excepcionais do que
í3. Se denominou «indivíduos-chefes», «destinos
fora da série», «homens fora da margem», a
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quem incumbe, nos momentos de crise social, a
salvação da sociedade. Uma velha observação,
que deve ser repetida para escarmento da me~
diocrização política destes tempos, ensina que,
em tais horas de crise, coletivas ou pessoais, é
o caráter, enfim, que salva as situações periclitantes, e acaba por impor-se aos acontecimentos.
Este opúsculo, que pretendeu retratar a alma
complexa e cambiante do Sr- Getúlio Vargas,
forra-se de igual cometimento em 1950. Ê que,
entre as duas datas, sobrevieram acontecimentos
grandes, à orilha dcs quais estará o seu exílio
imerecido, mas que lhe terá dado oportunidade
de examinar, sob outras luzes, os homens e as
instituições brasileiras, com ajuda da distância,
da solidão, de sua nunca bastante louvada paciência, de sua reconhecida longanimidade e,
talvez, mesmo, sob um sentimento novo, que
certamente acompanha os cabelos brancos —
uma certa forma de perplexidade em face
das perturbadoras reações da História sobre as
intenções e os ates humanos. Quanto aos homens, são os mesmos de 1945. No que se refere
às instituições, já antes de se fazer candidato
à sucessão presidencial, o Sr. Getúlio Vargas
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assumiu, em face da Constituição de 1946, atitude idêntica à de Ruy Barbosa no que se refere
à Constituição de 1891, preconizando reformas
aconselhadas pela experiência. Até onde essa
experiência vai, na inteligência do Sr. Getúlio
Vargas, não é fácil prenomear. Um escritor, a
cujos métodos de ação e instintos políticos é
comum estabelecer-se relações psicológicas com
o Sr. Getúlio Vargas, ensinava aos ouvidos
desatentos de seus contemporâneos de Florença : «.Regra geral, que não engana jamais, ou,
pelo menos, engana raramente, é esta de não se
fazer nenhuma inovação onde não haja um defeito, porque, então, toda a transformação determina uma desordem ; contrariamente, onde
ha]a desordem, quanto menos se conservem as
antigas instituições, menos mal se fará».
Simples notas à margem da vida de um líder
político, de grande atuação, e modesto depoimento sobre as instituições políticas de 1937,
este livrinho poderia, mesmamente, ser um pré'Ucidação da marcha impetuosa de nosso povo
a conquista do poder, de que sempre esteve
a
fastado, e a gradativa regressão, a consecutiva
Perda de forças da parte da demagogia libera-
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lista que, incapaz de um grande esforço interno
de renovação, que a fosse adaptando às novas
contingências do tempo, se enraíza em fórmulas
políticas ridículas, cuja manutenção forceja por
prolongar além do possível, para continuar chafurdada no lamarão de seus mais extravagantes
egoismos-

GETúLIO VARGAS,
POLÍTICO E ESCRITOR

«A vida dos homens que atravessam
crises revolucionárias é toda feita,
igualmente, de revoluções pessoais,.,»
ALBERTO TORRES
(«O Problema Nacional Brasileiro»)

Fecho a última página do sétimo volume de
«A Nova Política do Brasil», em que se reúnem
os trabalhos intelectuais do Presidente Getúlio
Vargas, a partir do «Manifesto da Aliança
Liberal», e todo me volto para a imagem que
me veiu acompanhando ao longo da leitura, até
então esbatida, esquiva, e já agora posta diante
de mim em nítido relevo. Não é das menores
aventuras que aconteçam ao observador das
cousas brasileiras a viagem em torno da alma
de um homem que é, e será, pelos tempos adiante, a obsessão do historiador e do psicólogo.
Ao surgir, há vinte anos, no cenário da política federal, tão fértil em transformações imprevistas, já o Sr. Getúlio Vargas trazia consigo a
marca, o sinal, o cunho de um mistério. E como
se
ja, certamente, muito curta a sabedoria humana, a decifrar esse mistério se puseram
autores, em estimáveis ensaios com os
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dados que foram compaginando no intuito de j
levantarem a fisionomia moral do President
palavra que substitui o nome do Sr. Getúlioj
Vargas, indicando que o estadista se encontra]
de tal forma impessoalizado que a função o
identifica e o transforma num símbolo. À despei*
to, contudo, de tantas luzes com que a crítica e j
o panegírico o enquadram, o mistério se acentua,]
formando-lhe em torno legenda de magismo,]
encantação, sortilégio, numa revivescência c
fecundo mito a que está nosso espírito para
sempre vinculado, e nele exerce influência preponderante, qual o do sutil, astuto, flexível
Mefisto. Dá-se, nada obstante, que essa legenda
vem entretecida de fatos, compondo a realidade
e a imaginativa a persistência de uma impressão,
na manutenção da qual o objeto desse culto e
desse exame talvez se aplique com laboriosa]
sagacidade.
Se quisermos tomar, diante da figura do
Presidente Vargas, traço preponderante que o
defina, não o encontramos. É uma alma livre,
em plena expansão num mundo limitado por ]
preconceitos. Essa alma em movimento escapa
a todo o processo mental de análise, porquanto

não se fixa, não se repete, e às vezes se contradiz.
Leiamos, com a devida atenção, os sete volumes desse depoimento intelectual que o Presidente dá de si. São discursos pronunciados no
espaço de dez anos, material autobiográfico
concentrado sobre sem número de questões de
ordem prática e especulativa em que se debate
o Brasil e o mundo. Primeira dificuldade encontra logo o observador : é que, em se tratando
de um orador nato, consoante o testemunho
unânime de quantos pçivam em sua intimidade
desde os tempos escolares, os discursos destes
livros não foram improvizados, mas escritos.
Quis, porventura, fugir o Presidente às indecisões do pensamento quando as palavras que o
retratam fogem aos rigores da técnica, que é o
domínio da forma, para obedecer exclusivamente
aos ímpetos da inspiração ocasional ou aos
dados da memória. Escrevendo as palavras com
que se comunica com a nação, o Presidente
procura, desde logo, a clareza da expressão,
períodos sucintos, que o façam entendido no
presente e o justifiquem no futuro. É princípio
assentado pela crítica científica o de que a obra
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pente, através das confusões de momento, o
Presidente começa a compreender que seu
de arte reflete o temperamento do autor, mas
tudo quanto sabemos do Presidente, da complexidade de sua inteligência, da sagacidade do
político, atesta contra a correlação íntima desses
discursos com sua natureza interior : uma
grande claridade ressalta desses escritos, ao
passo que a psicologia do homem público se
adensa em sombras indecifráveis. Pode ter
acontecido, portanto, que, cioso em policiar sua
glória, o que é sentimento de todos os grandes
autores, essa vigilância acentue o domínio da
técnica e dê aso ao nascimento dos caprichos
da virtuosidade, anulando o que de espontâneo
possa haver na arte de compor e na maneira
de pensar.
No espaço de um ano, opera-se visível revolução íntima no autor de «A Nova Política do
Brasil», podendo seguir-se, através desses volumes, a longa curva de sua evolução intelectual.
De fato, nos primeiros discursos dessa obra, o
Presidente fala como representante de um partido político, qual foi a «Aliança Liberal», condutora do movimento de 3 de outubro. De-re-

destino pessoal deve destacar-se dos acontecimentos que o trouxeram ao governo, chegando
à conclusão de poder superpor ao movimento
indistinto, implexo, desorientado de 3 de outubro, a sua própria revolução. Porque na verdade, o que vinha nas grandes águas da revolta
de outubro não era nenhum princípio novo a
determinar a forma das instituições republicanas ; ao contrário, tratava-se exclusivamente de
manter a política liberalista, «em toda a sua
pureza», em cuja aplicação os governos anteriores a tinham desvirtuado. O que se objetivara
pois, seria uma restituição de princípios, e não
uma substituição. Orientar um movimento mantendo determinada rotina, insistindo em fórmulas vigentes, não é fazer, a bem dizer-se, uma
«revolução», salvo se se entende a palavra com
o sentido que lhe dão os códigos criminais, e
ftão com o que tem na sociologia política. Lass
ale, comparecendo diante da Corte Criminal de
Berlim, acusado de incentivar a luta de classes,
teve oportunidade de dizer tudo quanto se poderia escrever sobre o assunto. Um movimento
Político, que tenha em vista a manutenção de
u
m direito, como foi o caso das «jacqueries» da
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Idade-Média, ainda que se fazendo com espar-J
zimento de sangue e usando da violência, pode|
não ser uma «revolução», mas, ao contrai
disso, uma «reação», ao passo que o progres
da indústria, no século XVI, e a invenção dal
máquina de fiar algodão, foram real e verda-j
deiramente grande movimento revolucionário.
Verifica-se, de conseguinte, uma revolução, j
quando há substituição de princípios e progresso
sobre as condições materiais ou espirituais dal
humanidade. O 3 de outubro, destarte, com suasj
tendências liberais, é uma revolta de aspecto de-j
limitado. O povo, que se incorporou ao movi' j
mento, desejava alguma cousa a mais, pedia
uma transformação profunda no sistema político, j
que a experiência demonstrara desarticulado e j
incapaz de conduzir os interesses superiores do
país. Todos os governos republicanos, para ad-!
ministrar, tiveram de recorrer ao remédio ex- |
tremo do estado de sítio, podendo dizer-se que]
a prática demonstrara a inadaptabilidade do processo constitucional de 1891 às realidades nacionais.
Quando o Presidente convoca seu Estado
natal, o Rio Grande do Sul, para marchar em

favor do Brasil, é claro que ainda o fazia sob
a inspiração do Partido que se organizara para
a manutenção de sua candidatura à sucessão
do Sr. Washington Luís. É, nessas condições,
um liberal, o liberal da escola de Rui Barbosa,
cuja inteligência estava seduzida pelo sistema
em vigor na Inglaterra, e cujas máximas concessões, no assunto, o faziam transigir com a
organização «yankee», na qual, entre os freios
e contrafreios clássicos, o poder judiciário, intérprete e conservador da Constituição, teria
ascendência sobre os demais. Conquanto educado em partido político de princípios radicalmente contrários ao liberalismo, como era o castilhismo gaúcho, mais ou menos traçado dentro
do pensamento comteano, não foi, evidentemente, Júlio de Castilho quem maior influência
exerceu na primeira fase da ação pública do
Presidente, mas Rui Barbosa, lido, talvez, para
fugir à fiscalização do velho Borges de Medeiros, -- político suspicaz e intransigente, - - n o
recesso de seu gabinete, porquanto nenhuma leitura teria sido mais proibida e comprometedora,
Para aquele a quem os adversários apelidaram
de «Papa Verde», do que os escritos de Rui.
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Há muitos traços de semelhança entre Rui e o í
Presidente, como a tendência oratória, certo í
desprezo pela política de facções, e o apego à
profissão de advogado, grande paixão da vida
de Rui, no que o imita o Presidente quando, ré-'
nunciando ao Ministério Público e à cadeira de
deputado estadual, abre sua banca, e nela pretende passar o resto de seus dias. E qual seria
o jurista, neste país, fechado à influência do indivíduo que levou o exercício da profissão ao'
máximo de sua eficácia e esplendor ? O Sr. Getúlio Vargas, cortando no início sua carreira,
não quer ser, então, outra cousa que um advogado, e um advogado é um profissional da liberdade. Eis como se explica a formação intelectual
do Presidente, e as ideias com que, voltando à
política, faz sua aparição no círculo mais vasto
de ação, que é a Câmara Federal.
No discurso com que instala a assembleia de
juristas, a quem encarregou do estudo de diversos problemas de legislação, no decorrer de
seu primeiro ano de governo, traça o Presidente
o elogio, sincero e merecido, do Governo Provisório, o qual, no curto espaço de alguns rSeses,
liquida as instituições imperiais e forma a Repú-

blica- Aparentemente, a imagem a que se dirige
o Presidente é a do marechal Deodoro, primeiro
chefe do Governo Provisório que tivemos ; mas.
por detrás de Deodoro, reluz o retrato de Rui.
que é o autor daquela legislação que o Presidente tanto admira a ponto de a inculcar por
modelo aos juristas de 1931. Mas, não é somente aí que o Presidente traz a Rui na memória,
porquanto dando c nome de «Aliança Liberal»
ao partido de sua candidatura, outra cousa não
faz senão religar a nova agremiação ao «Partido
Liberal», que Rui fundara, em 1909.
Nesse mesmo discurso aos juristas, começa o
Presidente a demonstrar o caráter renovador de
seu governo, quando fala na preponderância
das ideias económicas nestes tempos de agora,
mostrando que o Estado deve intervir na formaÇão e na direção da economia do país, para o
que os chamados direitos individuais haveriam
de sofrer as restrições que as necessidades viessem impor. O Presidente, como advogado profissional, ainda acredita no valor educativo das
leis, e somente mais tarde, quando verifica que
a
legislação, por si mesma, não cria nada de
Perdurável, é que introduz na maneira de gover-
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nar esse complexo de ação que se denomina
força. A experiência de governo vai compondo
as modificações necessárias nos pontos de vista
teóricos do Presidente : não está longe o momento em que verifica toda a falácia do liberalismo, e muda de orientação. A influência de
Rui decai; começa a era, fatal e sábia, da perfilhação do sorelismo. Depois de suscitar as
duas formas divergentes dos sistemas políticos
em que o mundo se divide, o fascismo mussoliniano e o bolchevismo de Lenine — que ambos
confessaram ter as «Reflexões sobre a Violência» como livro de cabeceira, — Sorel vem a
produzir um novo sistema político de conciliação, que é o Estado Nacional, do Presidente
Vargas. Todo o primeiro volume de «A Nova
Politica do Brasil» demonstra a luta entre os
velhos princípios, e a ideia nova, que vai tomando forma no pensamento do Presidente. O
discurso aos juristas contem, em germe, a fórmula futura do Estado brasileiro, embora induviado nas dobras de uma cultura a que ainda se
apega. A reflexão e o uso da autoridade o farão
excluir o invólucro floral, e então se completa a
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revolução pessoal do Presidente, que atinge a
plena maturação depois de um ciclo de sete anos.
Mas, já no primeiro ano de governo, o Presidente percorre uma grande distância; o estadista nasce espontaneamente do político, quando o Presidente começa a dizer que a Revolução não foi obra de um grupo, mas a polarização
da vontade coletiva e, simultaneamente, o escritor vai formando-se, e a linguagem acompanhalhe o evolvimento intelectual, e, fiel serva de
suas ideias, sofre modificações que ressaltam
dos textos com toda evidência : os grandes adjetivos que exsudam indignação, os grandes períodos que guiam a controvérsia, mostrando a
nrdorosa destemidez do orador, ganham em
força o que perdem em majestade, e as palavras
e
as ideias não se embaraçam mais, por se lhe
terem introduzido todos os elementos intelectuais da vontade que se afirma, o tom de autoridade de quem fala para ser obedecido, e não
Para discutir. Nesse momento, o estadista que
compõe estes discursos no silêncio de seu gabinete, é como o solitário nietzscheano que deiX£
>ndo n um tronco de estrada o cadáver, em que
estão emblemadas as ideias defuntas, sobe ao
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alto das balsâmicas montanhas nevosas a roçar
a beleza impassível do céu, e nessa solitude
examina sua alma, verifica a extensão de sua
vontade, resume suas observações, e encontra
por si mesmo seus caminhos. Então, o partido
perdeu o líder; começa a vida do homem de governo no estadista que substitue o chefe de
facção. Desse momento em diante, os atos do
governo não serão mais estratificações de influências alheias, mas decorrem de pensamentos
próprios emadurecidos pela experiência. Por
isso, já não se serve de um «talvez», nem de
um «pode dar-se», nas formas dubitativas usuais
da perplexidade, mas usa de afirmativas simples
e claras, que são ordens de execução. A alma
do soldado que se engaja para ir combater nas
fronteiras reponta sob a beca do bacharel. Há,
entretanto, um processo a que não foge o Presidente no curso de sua vida política : toda vez
que deseja introduzir uma alteração importante
na administração pública, não apresenta o problema frontalmente; flanqueia-o, à espera das
reações, e procura apoiar-se num grande nome
ou numa grande ideia de momento, como acontece, ainda no discurso aos juristas, quando fala

da relatividade einsteineana, para mostrar a possibilidade de revisão sucessiva das experiências.
Essas renovações são alguns dos aspectos divergentes da obra escrita do Presidente, as suas
contradições, através das quais nos conduz à
apreciação da evolução intelectual a que me
referi. Certo, o escritor poderia delfinizar seus
discursos, compondo alguns volumes com determinadas peças que refletissem a mesma ordem
de pensamento ; mas, não. Prefere ser apreciado
no conjunto de suas atividades, como se foram
verificando, à proporção que as necessidades
comandavam mudança de orientação. Essas mutações quase teatrais podem parecer uma das
manifestações negativas da alma do político, semelhante a explêndida escadaria onde há um
c
'egrau falso; para mim, são o depoimento da
sinceridade do Presidente, considerado como
autor, para o qual há no esforço intelectual o
9rave momento de intição, um instante de mi' a gre eucarístico preparando a revelação do
s
anto sacrifício da ideia. Em determinado mom
ento da criação artística, a ideia faz-se carne,
ee
um ser vivo e ágil. Por isso mesmo, o Presient
e apresenta suas reflexões como fenómenos
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de causa e efeito. Escrevendo-as, deixa que
sigam seu curso normal de construção ou destruição, de construção destrutiva, ou de destrui-;
cão construtora, porquanto todo pensamentos
novo é uma luta contra o passado.
Não vejo, nessa reunião conciente de escritos,'
nos quais os primeiros são eliminados pelos que>
sobrevêm, interesse especial pela contradição,
como se pretendessem dizer que o Presidente a
quisesse legitimar diante do país. O Sr. Getúlio.
Vargas é político e escritor, duas formas de
atividade que dificilmente têm caminhado juntas
num sõ homem ; se ao político poderia ser mais'
útil a unidade da obra realizada, o escritor,
sempre sujeito a impressões ilisivas, não acha,
modos de escolher, dentre os originais escritos,
os que deva eliminar. Não se é grande político\
e grande escritor sem amar, com a mesma pas-(
sionalidade, o estilo e o poder.
Ha, todavia, na reunião desse material anta-i
gônico, uma boa lição de sabedoria, que convém reter : nestes momentos trágicos do,
mundo a sobrevivência decorre da capacidade
dê adaptação às contingências, e essas adaptações, quando ê um homem público que nô-las
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mostra, significara ao mais das vezes a história
de renúncias pungentes, porquanto ninguém se
despede de ideias adquiridas sem combates íntimos, que representam, muitas vezes, verdadeiras
mutilações na natureza moral. Nunca houve
homem público a quem não se pudesse acusar
de contradições, às quais Bernardo de Vasconcelos e Rui Barbosa compuseram panegíricos
que estão incorporados ao nosso património intelectual. À confissão das variações do espírito
diante das realidades é, além do mais, um protesto contra a inerrância de nossos sentidos,
submetidos a experimentos que induzem a modificações sob o mais belo dos milagres do mundo,
que é a sua perpétua renovação. Mostrar os estágios de uma evolução intelectual é revelação
de verdadeiro espírito público, e tem relevante
significado pedagógico na política militante. É
9 f aças a esse espírito público do Presidente que
^mos a comprovação dos seus deslocamentos
de cultura, das transposições de sua vontade e
inteligência, objetivando a melhor maneira de
•servir, que é a condição do soldado sob a bandeira, esquecido de tudo, até de si mesmo, na
heroicidade de uma renúncia pessoal diante de
"m ideal mais empolgante.
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É com essa mesma qualidade que o Presidente
se tem por salvo da misantropia. Mexeu em
todas as formas de ação, percorreu todas as culturas, entrou em contacto com o ridiculo da vaidade e o desprezível das ambições, viu a concussão e a venalidade, e com esse espetáculo
indiscriminável diante dos olhos, afastou de si
as ocorrências invencíveis do desgosto pela espécie humana e, evitando que seu coração se
lhe contaminasse na lama de certos sentimentos
inferiores, encontrou, na compreensão reflexiva,
talvez piedosa, forças que o fizessem o advogado do otimismo.
Quem conheceu o Sr. Getúlio Vargas, antes
da Presidência da República, sabe que foi no
exercício da função de governo que aprendeu a
rir, encontrando a filosofia da conformação com
o mundo. É a justiça que presta, aliás, aos seus
patrícios que trabalham na miséria sem esperança, que estudam na tribulação, por cima da
clientela que cerca a todos os governos, em todos
os tempos, para os quais uma palavra de coragem reanima o esforço na demonstração de uma
solidariedade que honra o labor anónimo e o
estimula. É sobre os sacrifícios sem glória dos
humildes que se constrói a grandeza das nações.

II

Tenho, em relação ao Sr. Getúlio Vargas,
nos inícios de sua estreia na Câmara Federal,
algumas poucas impressões perduráveis; todas
as demais se encaixam nos acontecimentos que,
a partir do ano de 1923, moldam os tempos mais
tumultuários e decisivos da história do presente
e do futuro do Brasil. A «Reação Republicana»
que se organizara, dois anos antes, sob a chefia
do Sr. Nilo Peçanha, mas com base no situacionismo gaúcho, dirigido pelo Sr. Borges de
Medeiros, liquidara-se nos areais de Copacabana, no chão de um quartel na Vila Militar, e
nos desertos verdes de Mato-Grosso, em face
da ofensiva governamental, que estrangulara,
desde os primeiros momentos, o pronunciamento bélico de alguns moços ousados e alguns
velhos chefes militares, quase todos reformados,
homens de outras gerações que o movimento
traria à tona, e com ele 'afundariam, para semPre, nas sombras de inglório ostracismot
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Não seria lícito acreditar a razão pela qual o
Sr. Borges de Medeiros iria levar seu partido à
aventura de 1921-1923, fosse uma questão de
republicanismo democrático, porquanto o castiIhismo no poder, no Rio Grande, era, na teoria
e na prática, o adversário declarado do sistema
que genericamente se denomina democrático, ou
seja o sistema dos três poderes independentes e
harmónicos entre si, cujo melhor teorista ainda
é Montesquieu- O que havia no Rio Grande era
uma «ditadura republicana», mais ou menos no
género da preconizada por Augusto Comte. O
Sr. Borges de Medeiros, sucessor de Castilhos,
havia quase trinta anos se encontrava à frente
do Executivo, chefe político e diretor espiritual
da grei.
Ninguém, pois, dentro do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, seria menos indicado à chefia de uma reação republicana, nos
moldes da que Nilo Peçanha amalgamara, do
que o velho ditador, de psicologia tão parelha à
do Dr. Francia, que aliás figura no calendário
comteano, como padrão de estadista. Comprimindo o partido da oposição, — os «maraga-
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tos» de Silveira Martins, remanescentes dos liberais do Império, — o Sr. Borges de Medeiros
exercia a fiscalização mais minudente e estreita
sobre tudo e sobre todos ; e até mesmo as nomeações para os mais humildes cargos nas administrações das intendências municipais lhe
subiam ao exame e à aprovação, por estar sempre em guarda contra as traições dos adversários, preocupados em fazerem infiltrar nos meios
governamentais, elementos seus. A Câmara
gaúcha não tinha, na sua organização constitucional, função política, mas simplesmente orçamentaria; reunia-se, graças às maiorias compactas dos «pica-paus», para aprovar as leis ânuas
de orçamento, no que se aplicava em espaço de
tempo delimitado. Seria, portanto, difícil decifrar
° fundo de razão das divergências políticas da
situação gaúcha com os demais grandes Estados
- Minas-São Paulo — quase sempre seus associados no domínio do governo da União. Na
verdade, desde 1909, tinha tido o Rio Grande
do Sul a liderança da política federal, sob o
castão de comando do general Pinheiro Machado. E se nenhum gaúcho, exceto o Marechal
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Hermes, candidato militar aceito pelo Rio Grande do Sul, — subira à Presidência da República,
é que o Sr. Borges de Medeiros não o admitiria,
por evitar que essa autoridade, saída de sua
agremiação política, sobraçasse toda a iníluência partidária, e o eliminasse. Portanto, se fòbse
possível, com as ideias do liberalismo daquela
época, suscitar uma «Reação Republicana», com
objetivos justos, estes não poderiam ter em
mira senão modificar o sistema em uso nos heróicos pagos «onde o Sr. Borges de Medeiros
lecionava direito constitucional aos levitas do
alcorão», como dissera uma vez, com todo o
poder de sua ironia, o inolvidável Rui Barbosa.

Rio Grande durante a campanha, entre os quais
Flores da Cunha, um temperamento excessivo,
a discutir na Câmara como se estivesse constantemente na emergência de uma carga de cavalaria, generoso e imprevidente; Vespúcio de
Abreu, militar de carreira, de boa formação cultural, a quem as exigências da política partidária empurravam para além das suas linhas mentais de moderação, ao geito de Evaristo da Veiga, depois do 7 de abril, muito mais afeito à
construção do que à destruição, e Otávio Rocha, líder da bancada e da «Reação Republicana», o grande orador da «equipe», seguro,
veemente, servido por cultura ampla e 'assimilada, especialista nos esoterismos orçamentários,
verbo aceso em chamas, impetuoso e possante.
Não esqueço do discurso com que Otávio Rocha, em nome ainda de seu partido, encerrou a
Legislatura, na noite de 31 de dezembro, salteando de crítica feroz e veraz a atividade passiva e estéril do Parlamento, de que era mostra
0
orçamento votado, a toque de caixa, na últi^a noite do ano. Vendo-o falar, já com o órgão
vocal afetado por minaz enfermidade, que o iria
pouco depois, como Prefeito de Porto

O ano de 1922 findara entre prognósticos de
mau augúrio. Mais uma vez a República se
tingira de sangue, em curta, mas significativa
revolta, de alguns quartéis do Exército. O «Estado de Sítio» recalcara as manifestações públicas nas ruas, espetáculo diário no transcurso de
quase dois anos, com choques constantes entre
a polícia e o povo amotinado nas ruas da capital, e muitos outros lugares do país. Recordo
bem da atuação dos deputados e senadores do
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Alegre, com as pontas do «cache-nez», em que
se resguardava das variações da temperatura,
agitadas como bandeirolas ern campo de manobras, nos famosos «entreveres» dos pampas, mas
sempre sólido e preciso, a impressão que ficava
era a de estarmos assistindo a uma sessão da
Assembleia Nacional, quando falava Vergniaud,
ou qualquer das belas figuras da Gironda. Na
voz de Otávio Rocha, ligeiramente rouca, tremulava a expressão final da «Reação Republicana»
deliquescente.
Enquanto, entretanto, os deputados gaúchos
ainda mantinham num último escrúpulo, a flama
que Nilo Peçanha, confiando excessivamente
em sua famosa estrela, incendiara sobre a quase
unanimidade política da candidatura do Sr. Artur Bernardes, — no Palácio presidencial, em
Porto Alegre, o Sr. Borges de Medeiros meditava na maneira como poderia recompor as relações rotas com o Catete. Em 5 de julho, quando
em Mato-Grosso e no Rio, a mocidade militar,
num assomo de pundonor, jogava a vida para
manter a honra do movimento em torno do qual
se agitara, o Sr. Borges de Medeiros, álgido e
impassível, fizera inserir, em «A Federação»,

órgão oficial do governo de Porto Alegre, o
celebrado artigo «Pela Ordem», com que fizera
jus, pelo menos, às complacências do Presidente
Bernardes, em plena posse do governo federal,
onde iria mostrar aos adversários que o lanceiaram na campanha menos justa, ^m todo o caso
menos humana, de quantas nossa história consigna, a mão ferrada com que os estrangularia
sem piedade, nem mercê.
No ano seguinte, inesperadamente, levanta-se,
no Rio Grande, com as armas na mão, o partido
«maragato». O Sr. Assis Brasil, chefe dessa
agremiação, entrara em conversações sigilosas
com o governo federal, e este, por intermédio do
Ministro general Setembrino -- curiosa figura
de militar, que merece estudo à parte, ainda não
'ntentado — substitue, na 3* Região Militar,
f
ôda a oficialidade, mandando para lá aquela
maré extremada contra a agremiação do Senhor
"orges de Medeiros. O general João de Deus
Mena Barreto fora chamado para exercer o
c
°mando da Região, a que se recusara, por
s
ervir melhor ao Governo, dizendo que sua
Presença em Porto Alegre poria o Sr. Borges
de
Medeiros nas trincheiras, com a iniciativa da
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reação. E indicou o general Andrade Neves,
para as funções. Fui testemunha ocasional da
longa troca de ideias entre Mena Barreto e An- -,
drade Neves — dois grandes nomes de família [
militar do Brasil — a respeito da maneira como ;
se deveria conduzir a tropa federal no levante j
«maragato». Trabalhando em jornais como redator parlamentar, -- como era conhecido a!
especialidade exercida nas Câmaras - - desde]
alguns anos, eu fora despachado, por «A Rua», j
como redator militar, junto ao Ministério dal
Guerra. A parte que tomei ria questão entrei
Mena Barreto, então coronel, comandante do]
39 Regimento de Infantaria, provisoriamente]
sediado no Calabouço, e o general Abílio dej
Noronha, comandante da 2* Brigada de Infan-j
taria, questão ruidosa de que Mena Barreto se]
saiu com a maior galhardia — nos havia solida-|
rizado de tal modo que ao então coronel coman-j
dante do 3' R.I. não se lhe dava de por-mel
ao corrente do que se passava nos bastidores!
da política, desde que eu, por alguma informa-]
cão obtida em outra fonte, necessitasse da con-|
firmação segura, e com todos os possíveis pormenores .

Em suma, a revolta da oposição gaúcha, tramada no Rio, decorreu dentro dos ritmos que
lhe foram determinados. Os dias do Sr. Borges
de Medeiros, como governo, estavam contados,
a despeito de todos os esforços empregados pelo
partido na magnífica reação armada oposta às
correrias dos «maragatos». Despacha o Presidente Bernardes, para o Rio Grande, o general
Setembrino, afeito a tais missões, como o demonstrara no Ceará e no Contestado, e já agora
cercado por uma verdadeira «elite» militar, de
que sabia servir-se com extrema habilidade. A
atmosfera respirava a uma grande tragédia, a
que o acordo de Pedras Altas pôs termo, comprometendo-se o Sr. Borges a aceitar a reforma
constitucional, na base da qual estava a proibição das reeleições a eito, e admitindo, consoante
u bom princípio democrático advogado por Nilo
i eçanha, a representação forçada da minoria.
O Presidente Getúlio Vargas, que fizera
tentativa de vida política, alguns anos antes, e
renunciara à cadeira de deputado estadual, em
1922 era, novamente, membro da Assembleia
dos Representantes, em Porto Alegre, onde lhe
Cn
bia a função de relator do orçamento. Não é
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fácil entender os motivos pelos quais o Sr. Borges de Medeiros admitira no seu partido ao Senhor Getúlio Vargas, temperamento pouco
afeito a sofrer a direção alheia; nem se sabe a
que milagres se deve o fato de encontrar o
Sr. Getúlio Vargas paciência para caminhar
dentro das normas rígidas e secas do borgismo.
Expliquemos a situação dizendo que o Destino trabalhava na alma de um homem para que
este viesse a dar feição aos ditames que ainda
guardava nos limbos do futuro.
Como deputado, o Sr. Getúlio Vargas organiza um Corpo de Provisórios, o que não seria
difícil no Rio Grande onde todo o indivíduo é
soldado de nascimento, mas na direção do qual
o Presidente começava a demonstrar sua capacidade de organização e chefia. Alguns atos
de bravura que pratica, e alguns dispositivos de
comando — o Sr. Getúlio Vargas pretendendo
seguir a carreira militar, na juventude, fora
sargento do Exército — dão-lhe merecimento
diante dos olhos do ditador verde, tanto que ]
abre mão de seu líder na Câmara dos Representantes, e o envia à Câmara Federal, encarregado de delicada missão diplomática, qual a
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de reunir, no mesmo aprisco, que o Sr. Bernardes pastoreava com seu grosso e contundente
cajado, a bancada, e, pois, o situacionismo
gaúcho. A experiência oposicionista falhara
espetacularmente, para que o Sr. Borges de Medeiros intentasse mante-la.
Não é por um capricho das cousas que o
Sr. Getúlio Vargas vem, na qualidade de deputado, em comissão de diplomata. Homem de atitudes drásticas, em determinados momentos, o
Presidente encontra em seu temperamento, e até
mesmo na sua formação mental, todas as virtudes de negociador inato, porque ninguém como
ele sabe transigir nos detalhes para manter
íntegro um princípio essencial, um pensamento
diretor. Acredito — por estar a examiná-lo há
muitos anos com a mais perseverante insistência
- que a grande ambição pessoal do Presidente,
se outras tivessem sido as condições políticas do
Brasil, seria recolher a herança de Rio Branco,
no Itamaratí. Estadista que se iguala, pelo consenso unânime dos que o conhecem ou sabem de
suas práticas de governo, a qualquer outra das
grandes figuras que se movem no campo inter"acional, Getúlio Vargas tem sobre todas elas

— 48 —
a vantagem desse pendor evidente para os
assuntos diplomáticos, e a «carrière» seria seu
ofício, desde que não fôssemos, como tem acontecido em muitas épocas, pela fraqueza de nosso
poderio militar, uma «potência de apoio, sem
autoridade própria».
A missão do deputado não era fácil, porquanto à política do Rio Grande não tinha sido
suspensa ainda a excomunhão que o Presidente
Bernardes lançara sobre ela, o que vale dizer, o
deputado gaúcho não iria iniciar sua vida no
amplo palco da capital da República como um
estreiante a quem todos ajudam com simpatia ;
iria começar pela forma do mais estranho exílio.
Para os homens voluntariosos, donos de grande
aspiração, como é o caso do Presidente, o insucesso é um excitante. Se o exílio aniquila o caráter dos pusilânimes, retempera e fortifica a
dignidade do sentirriento das «afrontas que desabam sobre todo homem caído», como escreveu
Camilo. No exílio é que se adquirem as melhores qualidades de equilíbrio espiritual, porquanto nele somente o homem público pode medir a
extensão das forças negativas que laboram na
alma dos semelhantes, em cuja visão corrige os
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excessos da imaginativa, comprime os primeiros
movimentos da confiança, apondo à intuição as
reflexões mais prudentes.
Quem conhece o Presidente, nos dias de hoje,
vê nos traços de sua fisionomia, franca e aberta
na aparência, os sinais de um otimismo suntuário. Mas, esse não é o Presidente, ou pelo menos
não é todo o Presidente. Vi-o, muitas vezes, na
sua bancada de deputado, nos grandes corredores da Câmara, na nunca assaz citada «salinha
do café», silencioso e felino, ora preocupado e
sombrio. Nesses momentos, um de seus olhos,
de luz divergente, irradia luminosidade dura,
quase cruel, e as linhas do rosto revelam os
'raços de vontade obstinada e invencível, fazendo gelar o coração de quem observa, como se
defrontasse, de repente, com a vertigem das
grandes alturas abismais. Nesses momentos, se
Porventura ainda os tem, o Presidente incute
Pânico.
Certa vez, exatamente na «salinha do café»,
erri
cuja direção eu ia em companhia de meu
2
Jho amigo e mestre, Raimundo Silva, — granle
jornalista que o álcool deliu — vi o Sr. Getú•° Vargas num desses momentos de intros-
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pecção, inclinado sobre uma chícara de café, ^
remexer-lhe o açúcar, alheiado de tudo, já comjl
os grandes e profundos sulcos na testa altaj
traindo o esforço constante de pensar. As alma»
queimadas por grandes ambições esquecem cá
remédio piedoso do sorriso; o Sr. Getúlio Var-1
gás, se bem me lembro, não sorria. E aquela
outro ser, que dorme dentro de si, o ser que tiJ
raria o repouso às noites de seus adversários,
eles o conhecessem, aflorava nesse abandono da
educação doméstica e política, que o poliraJ
ensinando a esconder-se, certo que toda educa-a
cão é uma violência contra o livre jogo dos ins-1
tintos. Surpreendendo-o como c, ou como era aí
outra parte da sua natureza indomada, chamei
para ela a atenção de Raimundo Silva, que esta-B
cou, olhando : «Eis aí um espírito perigoso»^
comentou ele.
Toda a chusma de políticos que se movimen-1
tavam em torno do deputado gaúcho, muitoa
deles lhe evitando talvez o contacto, outros que!]
passavam despercebidos daquela força que
destino lhes pusera em meio, viriam a saberl
alguns anos depois, o que valia o homem que
Sr. Borges de Medeiros fora buscar na frontei-jl
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rã, dando-lhes, sem o suspeitar, e evidentemente
sem querer, o substituto que faltara a Pinheiro
Machado. Eis, realmente, com quem mais se
assemelha o Presidente, entre os grandes políticos do Brasil, salvo a diferença de uma bagagem cultural, que Pinheiro Machado não tinha,
e de que provinham todos os seus graves defeitos, como condutor de partido. Além disso, a
política, para Pinheiro, era um sistema de vida,
ao passo que para o Sr. Getúlio Vargas, a quem
igualmente compraz o domínio dos homens, é
método de cumprir uma missão histórica, e está
envolvida, e complicada, por preocupações místicas de cunho pessoal, tanto que não se satisfaz
em governar, mas forceja por moldar a alma do
POVO à sua imagem e semelhança, o que, de fato,
acontece, estabelecendo identidade entre ele e
a nação.
Se na primeira legislatura, em que viera eleito,
° Sr. Getúlio Vargas passara a chefe de fato da
bancada gaúcha, e nessa qualidade negociou e
obteve realmente a colaboração do governo
federal com seu partido, já na segunda legislatura a liderança lhe seria entregue, ratificandose uma condição existente. Acabava-se o consu-
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lado do Presidente Bernardes, tão fértil em
acontecimentos dramáticos, e nesse crepúscuk
de governo — que caminho longo e sinuoso percorrera o deputado gaúcho! - - o Sr. Getúlio <
Vargas é eleito presidente da Comissão de Finanças da Câmara, função a que renuncia, não,
evidentemente, por sentir-se inapto, como declarara, de vez que a presidência daquela Co-i
missão não reclamava competência técnica, que]
o deputado, aliás, trazia da Assembleia dos
Representantes, onde fora, precisamente, o manejador do orçamento oficial: é que o Sr. Getú-l
lio Vargas não queria, desde logo, embaraçar-se]
em funções sem interesse à condução de seu]
plano em fase de grandes desdobramentos.
Inaugura-se, em seguida, a Presidencial
Washington Luís, e nas difíceis combinações de]
organização de governo que se inicia, sai o
nome do Sr. Getúlio Vargas para a pasta dal
Fazenda, chamado a atender à grande reforma
financeira, em projeto. Não permanece o Sr. Ge-^
túlio Vargas muito tempo na pasta, e eis que, j
recolhendo o que andara a semear em longos i
anos de espera paciente, é levado à substituição]
do Sr. Borges de Medeiros na Presidência do'

Rio Grande do Sul. Faz o Sr. Getúlio Vargas,
em menos de seis anos, enorme progressão na
vida pública. O deputado anónimo de 1923 é,
já agora, um dos próceres da República. O trabalho fora rude, mas a sementeira vinha a dar
frutos abundantes ; valia a pena, portanto, insistir no trabalho da cultura da árvore do poder
pessoal, sob o mesmo processo. Toda a dificuldade para prosseguir residia na dissidência política do Rio Grande, onde dois grandes partidos,
inimigos irreconciliáveis, tumultuavam a vida
pública, pondo em risco todas as possíveis combinações de uma ambição em plena eflorescência. Mais uma vez o Sr. Getúlio Vargas vai servir-se de suas qualidades de negociador de tacto
delicado, realizando, o que se diria impossível,
a coligação interna de «pica-paus» e «maragatos», — enquanto o chefe reverenciado do partido situacionista, em honra de quem ainda se
'lueimavam incenses, mas a quem não se obedecia mais, quer experimentar os métodos do
Washington «yankee» na sua fazenda na Virgínia, e vai para o Irapuazinho, dedicar-se à
contemplação bucólica da paisagem, à espera da
"Ora das metamorfoses..
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aponta o nome do Sr. Júlio Prestes, com o direito, que se atribuía, de levar adiante a candidatura de sua preferência, por seus próprios
rieios, dispensando a ajuda dos demais líderes
estaduais, munidos, entretanto, de suficiente autoridade e força política — como era o caso do
Sr. Bernardes — para obstarem a realização do
plano presidencial. O Sr. António Carlos, que
ascendera à Presidência de Minas, depois de
decénios de lutas ásperas, aspirando à da República, sabe, desde logo, que não contaria com
elementos que, afora das imposições do Catete,
pudessem corporificar seu velho sonho: «Sou
ura homem — dizia o velho Andrada em confidência -- que nunca teve a faca segura pelo
cabo. . .» Sem dúvida, estava na Presidência de
Minas; mas, no Partido Republicano Mineiro,
tj
nha maior número de inimigos do que de partidários, e no campo federal adquirira comprometedor conceito de imoralismo político, em
razão do qual ninguém se sentia seguro em sua
companhia. Era, realmente, impossível a candidatura do Andrada, e ele o sabia melhor do que
ninguém. Por isso, para obter do déspota flumine
nse, que São Paulo perfilhara, a indicação de

Resumamos os acontecimentos, que todos co- :
nhecem. A pacificação nos pampas, para cuja]
realização o Sr. Getúlio Vargas chamara gente j
nova ao poder, coincide, com estranha regula-j
ridade, com a primeira tentativa de abertura da ]
sucessão do Sr. Washington Luís. Há três can-j
didatos prováveis: o Presidente de São Paulo,]
Sr. Júlio Prestes, cujo magnífico governo desde!
logo o recomenda, o velho Andrada, Aníônioi
Carlos, na Presidência de Minas, e o Sr. Getúlio Vargas- Quem inicia a manobra é o Sr. António Carlos, a ver se nele recai a escolha dói
Presidente Washington. A imprensa, adita à po-»j
lítica rnontar.hase, engaja as primeiras escaraB
muças, nas águas das quais o Sr. António Cnr-l
los lança a sonda no pensamento do donatário!
do Catete, servindo-se do ex-Presidente Bernar-J
dês, por cuja vontade pessoal o Sr. Washington]
Luís veio, sem concorrentes, ao governo dai
República. O Presidente Washington reserva a'
revelação para mais adiante, e quando os políticos — creio que o fato se deu com o aludido|
Sr. Bernardes — insistem na obtenção da palavra oficial, o Sr. Washington Luís, cortando aã
amarras em que tinha presa a situação mineira,

U
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seu nome, que somente vingaria sob esse apadrinhamento, — havia longamente transigido, adubando a vaidade que resplandecia no Catete.
Todavia, se o velho Andrada facilmente conveio
em que, mais uma vez, teria de renunciar à de- t
voradora ambição que acessorava sob a amabilidade mais perfeita que a política federal jamais j
conheceu, supôs que seria demais admitir que j
um novo Presidente viesse a governar o Brasil í
sem a colaboração de suas próprias habilidades.]
Na entrevista que teve com o Sr. Washington!
Luís verificou a extensão dos sentimentos pés- J
soais deste para com o Sr. Júlio Prestes; então i
começou a procurar o «seu candidato». Pensou ;
profundamente no problema, e viu que corren-J
tes elétricas chamavam as pontas de sua bússola, não sujeita a variações atmosféricas, para os
lados dos pampas. Uma grande ambição e uma,
grande decepção encontraram-se no espaço, ej
da substância do éter adensaram nuvens, forjaram relâmpagos, até que tudo isso deu em resul-j
tado a tempestade de 3 de outubro.
Poucos dias depois, os generais, no Rio, ba-1
teram com a manopla ferrada na porta do Gua- j
nabara, convidando o Sr. Washington Luís à

'l
renúncia ao curto tempo que lhe sobrava ao
governo, e o Sr. Getúlio Vargas tinha as
estradas, acima de Itararé, abertas à sua
marcha triunfal. Tantos acontecimentos felizes
seriam capazes de criar alucinações na imaginação de qualquer indivíduo. Mas, naquela tumultuaria cavalgada, um único homem permanecia
senhor de si, com os nervos dominados, que era
o «Presidente». Primeira dificuldade: a que vinha a Junta Pacificadora, composta de elementos que não eram aqueles com os quais entrara
em combinação o emissário do Rio Grande, Senhor Osvaldo Aranha ? Junta Pacificadora seria, para o Sr. Getúlio Vargas, e era, na verdade, a introdução de um elemento novo na política daqueles dias, elemento que tinha por finalidade substituir os dois candidatos em luta, retendo o governo. O acontecimento era, de todo
em todo, inesperado. Começam a aparecer grandes impecilhos na marcha das tropas que o
então coronel Gois Monteiro desfechara sobre
São Paulo, o ponto da resistência perrepista,
através do qual pretendia furar o caminho para
o Rio.
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Mas, a Junta, e seus auxiliares - - outros
tantos generais do Exército — entram em dissídio. Ern reunião convocada para saber como
dar resposta a telegrama do coronel Gois Monteiro, telegrama redigido em termos desabridos,
a Junta discute. Uns, a maioria, querem assumir
posição contra a revolução que caminhava do
Rio Grande ; o general Tasso Fragoso, Presidente da Junta, ameaça demitir-se, se não se
pensa em entregar o governo «ao chefe da Revolução», no que é seguido pelo general Mena
Barreto. Combina-se uma fórmula que apazigue os dissidentes, e é chamado o Sr- Geíúlio
Vargas. Este, entretanto, não se deixa iludir, e
manda a representá-lo o Sr. Ariosto Pinto, com
poderes para tratar com os generais, e, como
adivinhara o Presidente, os generais têm exigências a fazer que lhe contrariam o pensamento
que tinha de assumir o governo sob as foi mulas
legais, porquanto viera como «Presidente eleito
e esbulhado», e a revolta não visava outro objetivo senão manter um direito. Percebe a Junta
que o Presidente deseja governar em harmotoia
com os demais poderes constitucionais, mas um
desses poderes estava dissolvido por decreto que

— 59 —

a Junta ditara, no primeiro momento. O Senhor
Ariosto Pinto insiste, e a Junta recusa a fórmula. Pergunta, então, o representante do Sr. Getúlio Vargas qual seria a atitude da Junta, na
hipótese em que o Presidente persistisse no seu
pensamento.
— «Neste caso, abandonaremos o Governe.
O Sr. Getúlio Vargas que o assuma como
puder».
O momento é decisivo. Reflete o Sr. Aristo
Pinto um instante, e propõe, logo, uma fórmula
que deveria ser grata à Junta, por vir de um
precedente estabelecido pelo Exército: o Govètno Provisório, com que Deodoro se substituirá ao Imperador, em 15 de novembro. O general
Tasso é sensível a essa evocação histórica, e
aceita. A primeira grande dificuldade na organização do governo da Revolução estava vencida,
com sacrifício dos princípios da Aliança Liberal: a Revolução vai governar com a Ditadura.

III
Seria extremamente curioso o depoimento que
o Presidente quisesse fazer, e a história lho
exige, acerca do desenvolvimento pormenorizado de seu pensamento no que diz respeito à organização do governo, especialmente quanto à
forma do regime que, ao seu parecer, corresponda melhor aos interesses permanentes da
nação. Nenhum outro homem, na República,
exerceu o poder por espaço tão dilatado, e sujeito a experiências tão profusas, desde que se
parta do princípio de que o Presidente surge
numa época de transições violentas, quando a
humanidade, num grande esforço, realiza a revolução mais profunda que se conhece, depois
do cristianismo, por adaptar-se ao mundo que
a ciência lhe revela. Tudo entra em fase de revisões fatais, e aqueles que se apegam às fórmulas
do passado, mesmo as do passado ainda presente, estarão nas condições idênticas às dos romanos, sob Tibério, a crerem na estabilidade
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social em que viviam, quando esta, assediada l
por forças subterrâneas incontrastáveis, era j á [
uma ruína.
De princípio, pode levar-se na devida conta
que o sistema constitucional de 1891 havia cria- j
do, na verdade, um poder executivo dominante :;
na vida política do Brasil. E desde que, por apli- .]
cações sucessivas e indefinidas, para atender às j
imposições da manutenção da ordem pública, o
Executivo assumia praticamente a Ditadura, sob
os investimentos do «estado de sítio»; e, mais (
ainda, admitia longa prática política as intcr- '
venções nos Estados, com a formação de um
tipo de governo, estranho à Constituição, mas ;'
criado por seu principal autor, o eminente Rui
•—• o «Interventor» -—, o que existia, para além
das aparências, era a Ditadura constitucional, ' •
que estava procurando naturalizar-se em nosso '
direito público, c já sobraçava sua carta de ci- >•
dadania. O mais que havia, o Legislativo e o
Judiciário — uma vez que a «política dos Governadores», conexa ao Executivo federal, com- 'í
punha um deles, e o próprio Executivo organizava o outro — eram poderes subordinados, de- '
pendentes, linearmente jungidos ao que chama-

mós, desde muito, «Governo», ou seja o Chefe
do Executivo.
Tudo quanto se poderia alegar contra a Constituição de 1891 seria facilmente córrigível em
reforma constitucional encaminhada pelas fórmulas legais, como aconteceu, no Império, com
c Ato Adicional, e, posteriormente, com a Lei de
Interpretação do Ato Adicional, e, na República, com a reforma Bernardes, de 1925. Fora,
aliás o Sr. Bernardes quem primeiro no Brasil
pensou em ir buscar, na experiência italiana do
fascismo, os princípios essenciais de organ-zação do Estado moderno, o Estado que já não
é um meio de expressão dos interesses populares, e sim uma finalidade em si. Mas, não basta
conceber uma ideia, é preciso coragem de pô-la
em execução. E se, na verdade, o Sr. Bernardes
estava voltado para o que o fascismo pudesse
trazer de aproveitável, e chamava para essa
parte da doutrina mussoliniana a atenção dos
políticos que o rodeavam, alguma cousa aconteceu e está inexplicada, que o levou à propositura da reforma constitucional sem a adoção de
qualquer experimento daquela escola de política. É preciso — já que estamos em tempos nos
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quais falar em fascismo é pecado mortal —•
dizer que não se tratava da incorporação daquela forma de política em bloco às nossas instituições, mas simplesmente o que elas tivessem de
fecundo, e ficará incorporado ao Estado mo- m
demo, sejam quais forem as contingências do |
futuro : a organização da economia, a reação
contra o liberalismo anárquico, luxo que se permitem os povos ricos, mas, evidentemente estravagantes exotismos, para cuja manutenção as <
nações pobres se vão dessangrando.
Como havia parecido a alguns dos grandes
pensadores do Brasil, com Alberto Torres à
frente, o que faltava ao sistema de 1891 era,
essencialmente, a estrutura económica. Esse
defeito é evidente, de igual forma, na Constituição dos Estados Unidos, na qual Rui foi buscar
o modelo da organização republicana; mas, naquele país, um homem de verdadeiro génio obje-.
tivo, Alexandre Hamilton, reparou os erros eco-i
nômicos da política federalista, com um sistema
original sobre o qual os Estados Unidos construíram sua unidade territorial e sua armadura
política, e com tal vitalidade que tem resistido
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a todas as injúrias do tempo. Da mesma forma,
ainda que sob aspectos muito mais restritos,
menos nacionais, a República de 1891 perdurou,
por espaço de mais de trinta anos, embora :t
bem dizer, não fosse pela força de sua Constituição nem das instituições democráticas que
adotou, mesmo porque «democracia» —• como
eu tive a honra de escrever certa vez — á uma
palavra «complacente» em que cabem, sem violência, todas as ideias de organização que se
queiram criar. O sistema constitucional da primeira República se manteve — a história dos
povos é uma constante reiteração de fatos idênticos — sobre o processo de organização financeira de Campos Sales-Murtinho. Fomos, sem
dúvida, uma Federação fraca de Estados fortes,
mas se a Federação recalcou a corrente desceniralizadora, devemo-lo ao aproveitamento continuado da estrutura financeira que nos legou c
íiovêrno de Campos Sales, em conjunto com a
tão malsinada «política dos governadores», com
;!
qual o Executivo federal se prolongava nas
a
ntigas províncias, e, com pulso de ferio, as
tf
azia mais ou menos jungidas à orientação do
centro.
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Ora, não é difícil de acreditar que o Sr. Ge-3
túlio Vargas, conhecendo, pelo trato de alguns]
anos em que observou o sistema em funciona-J
mento, os pontos vulneráveis dos demais pode-]
rés públicos da Constituição de 1891, supusesse, i
com certa razão, ser mais fácil corrigir uma or-a
ganização defeituosa do que criar tudo de novo,)
com a sobrecarga da paixão de revolucionários,']
que era preciso conter. A admiração confessada,
pelo Presidente à organização do Primeiro Go-J
vêrno Provisório, leva-nos, licitamente, â conclusão de que, de qualquer maneira, intentasse
adaptar aquela organização às instituições effll
estado nascente, antes de eliminá-la de uma v
Que o Presidente governaria, da mesma maneira, e com os mesmos resultados, com as Câmaras de 1930, é conclusão forçada a que chega-|
mós, por sermos testemunha de como sabe lidar,|
sobrepondo-se-lhes a eles, com os entes coletivos.

car o movimento revolucionário, e, quanto mais
cedo, melhor. E aceitou a Ditadura, sob o nome
cie Governo Provisório. Mas, para ele, a Ditadura era um fato transitório, tanto que, pouco depois de assumir o governo, no discurso, a que
me venho sempre referindo, aos juristas encarregados da elaboração das leis, em 1931, já começava a transferir para o legislativo, de futura
convocação, a faculdade soberana de decidir da
forma do governo permanente da Revolução.
É que, de todas as palavras com que se denominam os governos moderno.s, a que mais repugna aos sentimentos do Sr. Getúlio Vargas é,
precisamente, esta: «Ditadura». E por que ?
Se formos buscar, nas origens da educação
política do Presidente, as ideias que lhe eram
mais familiares, aí encontramos, em primeiro
plano, essa mesma Ditadura, que o constrange.
O Rio Grande, desde que o Sr. Getúlio Vargas
saiu da infância, e abriu os olhos às cousas do
mundo, estava sob uma Ditadura perfeitamente
definida na sua Constituição, criada por um dos
v
ultos primaciais de sua vida política, que ê
Júlio de Castilhos, nome que é ainda agora uma
bandeira nos pampas. E essa aplicação local da

Havia, portanto, um impedimento a contrastar com as ideias intimas do Sr. Getúlio Vargas :|
a imposição da Junta dos Generais. O Presidente viu que era preciso, quanto antes, estan-
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«Ditadura Republicana», tinha a sustentá-la um
dos mais robustos pensadores do século passado, que é, indubitavelmente, Augusto Comte. O
natural, pois, seria que a rotina do sistema exercesse no pensamento do Presidente, não sòmen'
te fascínio justificável, como, mesmo, adesão vo-,
luntária. Mas, veiu a dar-se no destino do Presidente uma dessas interferências do acaso que
decidem de toda uma vida: a Escola em que estuda, soldado em trânsito para o curso do oficia- j
lato, promove um desses «pronunciamentos» que
dão característica às repúblicas latinas da América. Dizem os biógrafos que, sem ter nada de
comum com a bandoria, o moço estudante com
ela se solidariza, por impulsos de lealdade para.
com seus companheiros de caserna, e com essa
manifestação lhe trancam a matrícula, e o desviam da carreira das armas. Tendo de escolher
outra profissão, o Presidente prefere a advocacia, e é, desde logo, um ledor de compêndios da
direito. Ora, em questão de direito público os
tratados são, e nem poderiam ser outra cousa, O;
instrumento de influência das classes ricas, e 3
maneira como procuram justificar o gozo se
contraste da Propriedade, de que os governo.

taxados de democráticos são a expressão eficiente e ativa.
Ninguém mais concorreu para a confusão das
ideias políticas do rrmndo, no desvirtuamento
sistemático da verdade dos fatos, do que os publicistas, tomando essa palavra no sentido próprio, que é o de autores de direito público, cuja
preocupação exclusiva é levantar diques aos
interesses das novas classes que surgem na sociedade, expuxando-as para o progresso, ou, se
n palavra se controverte, para o movimento indefinido. A lei, relação de forças, é a grande
mantenedora do «statu quo» na política. Entretanto, na forma e no fundo, quais são, na verdade, as diferenciações das duas formas de governo, a que provém do princípio conservador,
c a que a revolução origina ?
Não quero chamar à coleção nenhum autor
; sirvo-me de Funck-Brentano sobre o
todos estão concordes no que se refere à
moderação das ideias. É no pequeno livro — «O
9ÍJe se deve conhecer da Ditadura» — que encontro, a respeito, a mais lúcida exposição do
Problema. Citando Fustel de Coulanges, escrev
e Brentano : «Quando a classe pobre, depois
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de numerosas guerras civis, reconheceu que a
vitória lhe não servia de nada, porque o partido
contrário subia sempre ao poder, e depois de|
longas alternativas de confiscações e restitui-í
coes. viu que a luta deveria permanentemente 5
recomeçar, imaginou estabelecer um regime monárquico (regime monárquico : governo de um]
só) -- que estivesse conforme aos seus interês-1
sés, comprimindo o partido contrário para assegurar-se do benefício do triunfo. Criou, assim, j
os Ditadores. A partir desse momento, os parti-ri
dos mudaram de nome: não se foi mais aristo- i
crata ou democrata: combatia-se pela Liberdade ;
ou pela Ditadura. «Liberdade», queria dizer go-il
vêrno em que as classes ricas tinham ascendên- í
cia, e defendiam sua fortuna. «Ditadura» signifi- i
cava exatamente o contrário».
E mais adiante: «Assim, quando se lê nos autores que um Ditador domina uma cidade grega j
ou latina, sabe-se logo que, nesse lugar, o povoj
ficou senhor do poder; e inversamente quando,
e montra cidade, o Diretador foi deposto e a Li-'|
berdade restabelecida, entende-se que o partido
aristocrático levou a melhor para oprimir e ex- j
piorar •—- livremente - - o povo. Chegamos, j

- 71 -

desta forma, à definição: «A Ditadura é o gorêrno de um só pela vontade popular».
Entramos, assim, no âmago do curioso problema da democracia moderna, cujos princípios e mecanismo de funcionamento merecem um
pouco de atenção. Carlos Murchison, professor
da «Clark University Press», de Worcester,
Massachussets, do grupo dos psicologistas experimentais com que contam os Estados Uniclos, publicou, pouco tempo faz, um volume sob
o titulo «Social Psychology: The Psychology of
Political Domination», em que há muitas observações recentes sobre as condições da vida do
''egime democrático naquele pais, razão pela
qual deve ser lido, ainda que, sob o ponto-devista geral do problema, não tivesse mostrado
originalidade sobre os trabalhos da mesma espécie de Sumner-Maine, cujas conclusões reaPnrecem neste trabalho do prof. Murchison.
Passando sobre certos aspectos da questão, exPosta em muitos dos capítulos desse livro, vamos
direitos ao que traz o nome de «A Democracia», resumo de experiências pessoais e alheias.
«O postulado fundamental da teoria
democrática é que a soberania reside no
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povo, e que o povo pode exprimir a sua
vontade por intermédio dos corpos legis-J
lativos. Aonde reside a soberania, con-",
tudo, é problema que deve considerar-se ,]
corno puramente académico. Apresentada sob aspecto de formais modalidades
constitucionais, dizer que a soberania
reside no povo, no parlamento, ou numa
única pessoa, a diferença, é nenhuma, e j
também não oferece esse problema maior
interesse à psicologia. Que o povo, no
regime democrático, possa, na realidade,
exprimir a sua vontade, isso sim é quês-,"
tão que a psicologia, e somente ela, está
em s:tuação de resolver. Uma soberania
que se não possa exprimir por si mesmaé um não-senso jurídico; mas, se o povo
pode expressar verdadeiramente a sus
vontade, se a soberania reside onde melhor lhe agrade, ela não terá, desde logo^
poder algum sobre ele. À questão funda-j
mental é, portanto, uma só: pode o povc
exprimir livremente a sua vontade?»
O Prof. Murchison recorre à história para
atender aos vários aspectos do problema, a fir
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de estabelecer, pelo estudo de suas origens, pela
experiência de sua evolução, a crítica, a que o
.submete. Não seria possível acompanhá-lo nessa
longa viagem de indagação histórica; fiquemos
com as suas conclusões :
«No ano de 1928, em que estamos escrevendo estas páginas, cerca de século
e meio da fundação da República americana, quais são as condições dos corpos
legislativos e judiciários deste país ? Sustentar que são os melhores os que se elegem deputados e senadores faria sorrir
a um neurastênico ; afirmar que os jurisperitos mais sábios e imparciais tomam
lugar nas cortes de justiça, faria rir aos
próprios magistrados. As condições
atuais são bem diversas daquelas dos primeiros anos da República. Em todas as
classes sociais de nosso país o sistema
parlamentar goza de irreparável descrédito. Homens de valor autêntico dificilmente seriam eleitos, ou consentiriam nas
suas eleições às Câmaras representativas.
Ê pacífico, todavia, que nada disso tem
cousa alguma a ver com a vontade popu-

— 74 —

lar. A maioria das leis publicadas no decorrer dos anos nas diferentes gazetas;
oficiais não interessa senão ao homem da3
classe média. Os corpos legislativos, por]
seu turno, nem ao menos tentam tratar
com o povo de questões políticas e eco-]
nômicas do país, e, por fim, nem mesmo i
se sentem autorizadas a regalar o público com debates acerca dessas questões- i
Se o povo, uma vez por outra, percebe da.;
existência das sessões legislativas e põe-|
se a vaiá-las, poderá acontecer que pres-J
tem um pouco de atenção ao estrépito;'
mas, não há nenhum indício de verdadei-ij
rã colaboração política com o povo, neml
a mais leve prova de que ditos represen-|
tantes o representem. Por essa exata razão, o povo julga sempre os parlamentares ou como calamidade, de que se devei
resguardar, ou como instrumentos criados para exclusivo benefício dos interêcses privados. Em nossa República tudo •
isso nos parece um tão belo quanto s:gni-••!
ficativo comentário sobre a efetiva possi-rj
bilidade de um governo democrático».
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«Se as formas de governo tivessem por
base os resultados da pesquisa científica, sem dúvida a democracia não poderia
ser defendida por ninguém. Entanto,
como é assaz provável que as formas de
governo permaneçam sempre estranhas à
psicologia experimental, os governos continuarão pretendendo ser uma cousa, enquanto são outra cousa completamente
diversa».
«A tese deste capítulo, portanto, é que
a ideia democrática, que tantas cousas
belas teve a prometer nas suas origens,
e pareceu, por breve tempo, poder realizar suas promessas, sofreu, desde muito,
a demonstração de que é completamente
inatual. Tal falência é universalmente
evidente, o que se deve atribuir à perda
de todo entusiasmo e de toda fé na democracia, mas, sobretudo, ao fato de que
se revelou completamente incompatível
com a natureza humana».
Esse sombrio quadro sobre as condições presentes do sistema democrático nos Estados
Unidos, é corroborado por sem número dç
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outros depoimentos não menos sugestivos dos,.]
mais acatados tratadistas daquele país, todos a n
mostrarem que a evolução política nacional ca-|
minha para o domínio exclusivo do Chefe do
Executivo sobre os poderes formais do Estado l
«yankee». Trata-se da volta a uma tradição, ao ,1
pensamento inicial dos legisladores de Filadél- \
fia que, a princípio, pensaram na criação de uma l
como monarquia eletiva que não perturbasse OJ
hábito de um governo de Rei, como o que diri-j
gira as colónias de seu palácio, em Londres. O j
caráter tímido e a inteligência tardia de
Washington obstaram essa tendência coletivaj
que lhe doaria a coroa imperial, entendendo os:|
homens de Filadélfia de organizar sistema de||
governo cujo chefe tivesse, se não a fórmula, ao l
menos as funções da realeza. Daí o originalida- ;
de do sistema republicano da América do Nor--'
te, conservado até hojeAs funções dos Presidentes nos Estados Unidos cercam-se de enorme autoridade, equiparando-os às dos modernos ditadores. Mas, a causa '
da formação dessa autoridade não se deve buscar propriamente no texto constitucional, que ai
não nega, mas nos «precedentes» e nas «inter- •
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pretações» constitucionais, assim legislativos
como judiciais, ou de iniciativa própria, admitidos a partir da data em que o famoso juiz
Marshall reconheceu haver na Constituição «faculdades implícitas», para cuja utilização se faz
desnecessário emendar o texto de Filadélfia.
Essa situação de fato encontra muitas explicações e fundamentos em numerosos publicistas
americanos. No Lvro -- «A Vida Constitucional dos Estados Unidos», do ex-Presidente Benjamim Harrison, na edição destinada aos países
latino-americanos, inclue-se um prefácio de Clarence Addison Dyksíra, que moderniza o texto
confessadamente antiquado. É datado de 1919,
o que o isenta de contaminação fascista. Lemos
aí :
«Hoje, o Presidente é o Chefe do Governo, o que dá expressão à voz do povo,
o agente responsável por que as cousas
se façam. Pedimos, agora, um Governo
que responda prontamente à opinião
pública com atos. Um governo expedito deve ser concentrado, e essa
concentração requer acumulação de autoridade e discreção nas mãos de um só.

r
— 78 —

No sistema dos Estados Unidos, o Presidente é esse poderoso instrumento da
vontade popular. Daqui avante seu êxito
ou seu fracasso devem medir-se pelos
serviços que preste ao povo, e não pelos
métodos que empregue».
E mais adiante :
«Parece que a direção legislativa passou, quase de maneira efetiva, ao Presidente. Quando, durante a administr»
cão de um dos últimos Presidentes, um
venerável senador de Massachussets atam
cava a atividade legislativa do Chefe do.;
Executivo, averbando-a de inconstitucic*
nal, um mais jovem senador, de um dos
Estados do oeste, tomou a palavra e
disse :
— «O senador por Massaclinsscts tem
muitíssima razão- Peço que a sessão seja
levantada...»
«Queria dizer, com outras palavras, •
que o assunto não valia a pena de uma
discussão, e o incidente se deu por terminado».
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Clarence Addison Dylcstra conclue desta
forma suas sagazes observações:
«O povo dos Estados Unidos não tolerará, por muito tempo, discussões em
torno da autoridade constitucional do
Presidente, enquanto que os interesses
públicos sofrem diariamente por inação
governativa. Ao fim de tudo, os eleitores
determinarão o que o Presidente deverá
fazer, e seu juízo será rápido e decisivo.
Um Executivo forte, resoluto, e que responda às aspirações populares, obtém a
honra do povo em seu apoio e, por esta
causa, a tradição, respeitada por muito
tempo, impeditiva de um terceiro período
constitucional, será oportunaments abandonada». ( l )
( l ) A propósito da extensão dos poderes conferidos
«o Presidente no sistema dos Estados Unidos, vale a pena
^anscrcver algumas das notas que ao capítulo «O Poder
Executivo», de seu livro «Fontes da Constituição dos
Estados Unidos», apôs C. Ellis Stevens: «Upshur disse :
'Temos ouvido afirmar seriamente no Congresso que os
direitos que não são de ordem legislativa nem judiciária
K
ão, naturalmente, de ordem executiva, e como tais, em
v
'ftude da Constituição, pertencem ao Presidente». RePortando-se às conversações que manteve com o prexi-
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Mas, não é só. Ninguém desconhece, mesmo,
no Brasil, a Nicholas Murray Butler, Presidente da Universidade da Colúmbia, em Nova
York, Presidente da Fundação Carnegie, Presidente da Academia Americana de Artes e Le-

(rãs, membro do Instituto de França, e escritor
de muitos livros. Em seu «Democracia e Pscudo1 democracia» encontramos, a respeito da situação do Presidente, nos Estados Unidos, estes
comentários :

dente Rutheford B. Hayes, a respeito do funcionamento
desse órgão do poder, transcreve a opinião daquele_ homem de Estado, cuja experiência é decisiva : «Ele anotou,
que poucos escritores ou homens públicos têm percebido!:
a real possança do executivo americano. Praticamente, PB
Presidente tem a nação nas mãos». «O que torna o poder',
executivo tão considerável, é que a Constituição não lheti
dá a ele nenhuma definição : sua extensão não foi posta
realmente à prova porque os Presidentes têm sido, até*
agora, homens de espírito conservador, ou melhor, kO'à
mens conciencior>os, que permanecem sempre em certos,.,
limites». «Mas, se algum dia, um Napoleão vier a serí
Presidente, poderá fazer do poder executivo mais ouj
menos o que quiser. Os poderes de guerra do Presidente j
Lincoln chgaram a tal ponto que apenas poderiam ser|
ultrapassados por um governo de natureza despótica».J
«Lembrei ao Presidente que Bryce caracterizou aqueles '
poderes de Lincoln como se fossem, praticamente, poderes-1
ditatoriais. Ele se mostrou de acordo com essa definição, j
|untando que, realmente, ninguém jamais sobrepesou a i
extensão do poder executivo, e que seu emprego, nn prá- j
tica das cousas, mesmo para um Presidente de energia |
comum, é mais considerável e mais extenso do que os 1
livros, que tratara da matéria, descreveram. Disse-me que J
a maior parte da legislação que emana do Congresso pró- l
vem, ordinariamente, da iniciativa presidencial. A Constituição não estipulou que se procedesse dessa forma, mas j
é o que se dá, na realidade».

«Na realidade, se há algo que a experiência política dos Estados Unidos demonstre, é o fato de que o ramo executivo do governo é o representante e a voz
mais eficaz que a vontade popular tem ;
assim o demonstrou Lincoln, na Guerra
Civil; Cleveland, na luta por um sistema
monetário saneado; Teodoro Roosevelt
na cruzada contra o privilégio e a cobiça. Se bem se olha, pode dizer-se, com
verdade, que nos Estados Unidos a vontade popular não tem, para fins políticos,
outro representante senão o Presidente.
O Presidente de nossa República é eleito
por todo o povo que, ao nomeá-lo candidato, o julga por sua personalidade,
sua disposição, suas convicções particulares, e suas doutrinas políticas. O povo
sabe quem é seu candidato, e coníiece
todos os seus atos e antecedentes. Quan-
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do o Presidente é eleito, nenhuma responsabilidade especial tem em relação ao
Congresso •. sua única responsabilidade
é diante do povo dos Estados Unidos.
Enquanto exerce o poder, exerce-o em
nome do povo e à vista do povo ; e
quando deixa o cargo, deL\a-o em mãos
de quem o povo escolheu para o substi-^
tuir».
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quais o povo insiste ali se deturpam aleivosamente, a despeito dos esforços do
Executivo da nação ou dos Estados. Conforme se encontram as cousas, atualmente, os Estados e os Sindicatos têm senadores ; os distritos eleitorais e es interesses locais têm deputados; mas, o povo
dos Estados Unidos, como um todo. não
tem mais que o Presidente para falar em
seu nome, e para lhe fazer a vontade». (2)

Mostra Butler, em seguimento, como se pró-j
cede nas eleições para o Congresso, a fim de
estabelecer um paralelo com o caso do Chefe do^
Executivo, para escrever estas palavras que as-|
sumem relevo muito de notar na pena de um
velho liberal :

Claro que, a despeito das comemorações, mais
u menos imponentes que se tributam aos nomes

«Aonde e a quem recorrem os interesses privados quando querem burlar a
vontade popular ? Não ao Executivo, não
aos gabinetes dos magistrados da Supre-!
ma Corte, senão aos gabinetes c corredores do Congresso ou das Assembleias!
estaduais. Nesses corpos a responsabili- j
dade está tão dividida, e o segredo é t
fácil de guardar, que as medidas pelas"

!2)
Comparando a situação dos gabinetes ingleses em
<1(;ão ao Parlamento com a dos Presidentes americaem face dó Congresso, escreveu o aludido C. Ellis
«Mas, se o Congresso tivesse a faculdade, que
ossue o Parlamento, de modificar, em não importa que
rsí
>ão, o princípio constitucional por um voto de maioria,
' o Gabinete tivesse sobre o Presidente o mesmo poder
l"c o Gabinete inglês tem sobre o Soberano, a República
unericana teria sido provavelmente destruída, seja na
Poça de sua organização, seja durante as tormentas que
' Ve''ia atravessar mais tarde. Os americanos olham, com
l:
' 2o, seu Presidente como uma das mais preciosas cria°°s da Constituição de 1787».
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de Jefferson (3) e Jackson ( 4 ) nos Estados'
Unidos, nomes que serão sempre uma bandeira!
de agitação, o amor à verdade manda dizer que
não foi sobre a demagogia jeffersoniana e jacksoniana que os Estados Unidos se transformaram, no espaço de algumas décadas, das colo(3) «Ter enxotado do poder aos amigos de Washington, ter dado plena satisfação às paixões que Washington procurara moderar, foi o que Jefferson, tendo, antes cie morrer, um favor supremo a solicitar aos seus concidadãos, fazia valorizar, diante deles, como o seu maior
titulo ao reconhecimento nacional. Tal não veio a ser,'
nada obstante, a sua última palavra sobre o que ele havia
feito de útil para seu pais. Talvez houvesse sentido que
o ter empurrado os Estados Unidos para um despenha-!i
dciro, não poderia ser obra nem original nem suficientemente gloriosa aos olhos dos homens sensatos e impar-,,
ciais. E foi, então, sem dúvida, para se apresentar, diante 1
da posteridade, com títulos menos contestáveis e menos |
comprometedores, preparou para seu t ú m u l o esta inseri-,,.,
cão: «Aqui jaz Thomaz Jefferson, autor da Declaração
da Independência Americana, autor do Estatuto de Virgí-' !
nia para a Liberdade Religiosa, e criador da Universi-*
dade da Virgínia». (Cornelis de Witt, f.Thomaz Jcffef";
son», Paris, 1871) .
( 4 ) «O general Jackson, que os americanos escolh«B
ram duas vezes para os dirigir, é homem de carátcr vlo^H
lento e de capacidade medíocre. Nada, durante sua car-fl
reira, há provado jamais que tivesse as qualidades reque-^l
ridas para governar a um povo livre, razão pela qual as-'l
classes esclarecidas da União lhe foram sempre contr
rias. Quem, pois, o colocou na curul presidencial, e ai

nias inglesas sem nenhuma expressão política,
na maior nação do mundo moderno. O que há
de permanente na prosperidade americana é
obra de Hamilton e de Marshall, o «estadista
judiciário» que, na Presidência da Corte Suprema, ainda que se servisse, às vezes, de processos de corrupção, na aparência menos lícitos,
compôs o domínio da União sobre os Estados e,
adotando, ampliando, condicionando a tradição
hamiltoniana, deu ao «presidencialismo» os últimos toques com que agora se apresenta, e é, a
bem dizer, o ponto mais eficiente da coesão política daquele grande povo.
Encerrando o segundo volume de seu notável «Main Cnrrents in American Thought» "•The Romantic Revolution in America, 18001860» — Vernon Louis Parrington escreveu:
«Na vida nova e pressurosa não havia
tempo nem oportunidade para as teorias
wantem ainda ? A recordação de uma vitória por ele
°htida há vinte anos, sob os muros de Nova Orleans.
Ora, essa vitória de Nova Orleans é um feito de armas
"iiiito comum (fort ordinaire), de que não se poderia
"tupar por tão longo tempo senão cm país onde não se
tr
avam batalhas...» (Tocqueville, «^4 Democracia na
América») .
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abstraias do direito natural, democracia
igualitária, autonomia local Descartamse dessas relíquias do passado na luta
atropelada pela riqueza c pelo poder.
Removem-se para o lixo a Jefferson, Lincoln, Calhoun, Stcphens. voltando-se a
entronizar a Hamilton e a Marshall. A
causa perdida arrastou em sua derrota
muito mais do que a escravatura: com
ela caiu, também, o velho ideal da democracia descentralizada, n liberdade individual e, com o derrocamcnto dos princípios tradicionais, a nação se precipitou,
cega e confiadamente, nos c a m i n h o s da
centralização, em que os Estados Unidos
vão cair nas mãos do industi ialismo. Hst a
era a revolução destinada a acabar CO41
os Estados Unidos idealistas de outro*
tempos, com seus princípios litcráriçM
assim corno com suas rrm-i.is p n l i i i c a s de
democracia».
À primeira reflexão que se pode f,i.:er, por'
tanto, da evolução política dos Ksinilos llnicl° s ;
é que, a tendência fatal das sociedades moddH
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nas para entregarem as funções de poder a um
só indivíduo, ali se processa com as mesmas características que em outras partes se registaram.
É que a democracia, desde que é preciso orga
nizar o governo para administrar, é um processo de resistência e de rebelião, de forma que,
quando as nações têm determinados interesses
objetivos, todo o povo se põe a conspirar para a
remoção do entulho ideológico que o embaraça
c, removido, os interesses encontram logo sua
expressão natural. Nas sociedades contemporâneas, nascidas das revoluções democráticas, (\
democracia é um princípio de dissolução do
sistema existente. Observe-se o que se passa sob
os nossos próprios olhos: o pensamento democrático volta à tona como um método de rutura
de um «front» político rigidamente composto, incapaz de coletar e encaminhar as invencíveis
contradições das necessidades que o jogo espontâneo das forças económicas e sociais vão
gerando no seio da sociedade. Quando, entretanto, os quadros políticos reconhecem a necessidade de uma transformação, e a estrutura do
regime é suficientemente flexível para as admitir sem se estraçalhar, essas transformações podem processar-se mediante o boletim de voto
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que canaliza c desvia o curso das soluções catrastróficas. É o que Roberto Michels, servindo-se da analogia da fiase dos franceses «corrigir a fortuna» - - denominou «corrigir a
democracia». Processada essa fase eleitoral, que
leva de reboque a agitação do espírito público, j
volta a processar-se a tendência oligárquica da i •
política, com a fixação dos chefes, com a estabilização das fórmulas, com a concentração dos J
poderes. O governo procura estabilidade, e d á '
logo nascimento às tendências contrárias. Nos '
períodos finais de seu grande livro — «A Sócio- .
logia dos Partidos Políticos», o aludido Michels \
verifica :
«Quanto aos meios imaginados para a a
prevenção da oligarquia, a história encar- í
rega-se da demonstração de sua ineficácia. Todas as vezes que se deseja opor i]
as leis à dominação dos chefes, não são!
os chefes, mas as leis, que acabam por |j
moldar-se, e cedem».
l
A democracia, como já o disse Emílio Giraud;
é um regime difícil. O princípio da soberania t
das massas ao ser aplicado não encontrou ne-
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nhum método adequado à interferência das massas na organização do governo. E quando,
por meios artificiais, essas massas influem, por
.ilguma razão, quase sempre pela insurreição
armada, na organização administrativa, a sociedade cai em anarquia.
A razão desse fato está, aliás, exposta de maneira magistral num dos indivíduos de maior lucidez intelectual do século passado, Giuseppe
Mazzini, quando escreveu :
«Bem que a palavra democracia seja
historicamente precisa, e exprima, energicamente, o segredo da vida de um mundo, é inferior à inteligência da Europa
futura. A palavra democracia foi inspirada num pensamento de rebelião; ora, esse
pensamento é evidentemente imperfeito,
inferior à ideia de unidade, que será o
dogma do futuro. Democracia soa luta :
é o grito de Espártaco, a expressão de
um povo no momento de sublevar-se.
Governo, instituição social, representa
um povo que se constitue e triunfa».
(«Opere», vol. V, pág. 174).
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Seria essa, porventura, a concepção que o Senhor Getúlio Vargas, em 1930, t i n h a dos siste-'*
mas em contrastes ? É d i f í c i l responder. Mas,
optamos pela negativa. Certo, o Presidente, com
um sentido todo realístico das cousas políticas
destes tempos, não se prende a palavras, indo
direito aos fatos, mas essa maneira de encarar
os problemas é nova. Com a sua obra escrita na
irão, podemos dizer a data a p r o x i m a t i v a em que
muda de concepção sobre a naturera do Govêr*
no. É no exato momento em que, às voltas com
o rápido crescimento do comunismo, que viera
acompanhando sorrateiramente a Revolução de
Outubro, necessita o Presidente de órgão especial para salvaguarda do Estado, e que sirva fl
proteção à sociedade, encontrando esse
mento na Lei de Segurança N a c i o n a l , a que sff
segue um dos momentos de mais alta inspi^H
cão do estadista, que é a Lei de Defesa da EccH
nomia Popular. Essa legislação, em pleno exe*
cicio, é a pedra angular sobre a q u a l , rompendo
de vez com as superstições da demoa-acia libe'
ral, o Presidente cria o sistema a que deu ff
nome de «Estado Novo», rebatizando-o, mfl
tarde, com este, muito mais significativo, «l

«Estado Nacional», e com o qual realiza o pensamento de Lenine: «Tudo para o povo, nada
pelo povo».
Mas, não esqueçamos que o Sr. Getúlio Vargas levou largos anos de sua existência como
advogado profissional, e não poderá sem outro
esforço profundo sobre si mesmo, despojar-se
do lastro de cultura jurídica, com que forrou
seu espírito em idade na qual se formam todas
as imagens mais impressivas, na mente humana.
Se o Presidente fosse um militar, como Deodoro, teria reclamado os poderes totajs do Estado,
e os assumiria sem prestar atenção às praxes,
que são tudo para o advogado militante- Como
não era um militar, inaugura o novo regime com
um ato realmente inesperado, outorgando-nos
uma Constituição, ato que é, e ainda será, por
muito tempo, consoante frase que retrata com
fidelidade a situação, a «pedra filosofal» das
teorias políticas contemporâneas.
Vejamos bem, recapitulando e aproximando
dois acontecimentos defintivos na vida política
do Presidente. Em 1930, a Junta de Militares
lhe entrega, em nome da nação, o governo de
Ditadura, ou seja o poder pessoal :,em contraste.
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O Presidente em vez de conservá-lo como o recebeu, cerca-o, desde o primeiro momento, com |
enorme legislação, que lhe cerceia o exercício
pleno dos poderes, que são seus, que lhe foram
legitimamente outorgados, Em 1937, em seguida -a madura experiência em que, mais uma vez|i
presenciou a farça da representação popular,
nas eleições constituintes, e nas que lhes seguiram, depois de ver o Estado assaltado pot
i
forças cada vez mais vigorosas e mais dissolven(tes que o aniquilariam, sente brotar do subconciente as recordações da mocidade, e nelas en-,;
contra soluções para o problema atual, nos ter-i
mós em que Castilho o deixara. É, pois, no sís-J
lema riograndense que o Presidente vai desse-Js
dentar seu espírito, encontrando nele a fonte de
sua inspiração para a arquitetura da «grande revolução» de que o Brasil precisava, e pedia; e.
transplanta, para o plano federal, o sistema castilhista. É, portanto, a volta à Ditadura. Mas, 1
para que essa Ditadura não seja, mais uma vez,i
a expressão do arbítrio de um homem, dá-lhe aí
moldura de uma Constituição. Uma Constitui-í
cão é necessidade nacional, porventura ? Ninguém o- diria, de boa fé, salvo aquelas classes

'

limitadas que precisam da lei para a salvaguarda dos abusos que cometem contra ela, porque
o povo e especialmente o povo brasileiro, de
quem João Ribeiro, com profundo senso das
cousas, dizia não «ser povo político», não tem
nenhum interesse especial por esse processo de
declaração de direitos e deveres a que as classes
ricas se subtraem, mas os impõem às classes
pobres.
No Brasil, o sistema democrático-liberal, que
rcvoca esses pactos políticos entre o Governo e
a Nação, é um principio de dissolução, o fermento de anarquia que se introduz na adminisiração, para exercer a pressão impeditiva das
reformas necessárias. Somos um país de origem
unitária, desde que a Coroa portuguesa, observando os fatos que se verificavam nas capitanias, nos expediu, em 1549, o primeiro grande
estadista que pisou o solo da América —- Tomé
tie Sousa. A di-visão do governo, a separação
da autoridade era, sempre, a ruina das povoações, a destruição da economia nascente. Com o
primeiro Governo Geral, a colónia se organiza
c prospera. Aconteceu, entretanto, que esse fato
novo que se introduz na vida do Continente vir-
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cjcm traz outra característica : é o governo nos
moldes absolutistas, o governo autoritário. Sob
esse sistema, o Brasil adquire dois terços de seu
território atual; povoa-se, prospera, cria a primeira indústria em série que o mundo conhece,
c iria provocar verdadeira revolução industrial
na velha Europa: a indústria da cana de açúcar.
Sob esse sistema, expelimos os espanhóis para
além das demarcações do Tratado de TordesiIhas; expelimos todos os invasores estrangeiros,
e uma nação se estrutura, com características especiais, ao passo que por exemplo, as colónias
inglesas e espanholas se fraccionam, dando nascimento, num momento supremo de crise, às numerosas repúblicas que foram surgindo de seus
vice-reinados. Portanto, não é verdade — e a
comparação dos tempos decorridos da Colónia
ao Império com os poucos anos da República
esclarece tudo — sejamos uma nação federalista e democrática por temperamento, quando
nem a Federação nem a democracia foram
antes praticados no Brasil, em qualquer época
que se considere. Ao contrário, sob o signo de
«Unidade» e «Autoridade» a nação se formou;
e todas as vezes em que intentarmos a enxertia

ile outro sistema em sua política ativa, o resultado será sempre igual a si mesmo : a dissolução
pela desordem. A contraprova desses fatos, que
são de clareza solar em nossa História, está na
experiência republicana, a que já me referi, no
decorrer da qual, para governar, o Poder
Executivo necessitava socorrer-se do remédio
lieróico do Estado de Sítio, que todos os Presidentes usaram à mão farta.
Mas, não era propriamente esse o terreno em
que desejaria examinar o longo e fecundo goC-rno do Sr. Getúlio Vargas, de vez que, o que
Heressa a estas ligeiras notas marginais aos
cus livros, é a psicologia do homem e não das
n.stituições que ele criou.

IV
Não seria possível, no limitado espaço de ligeiro estudo, sem significação especial, sobre o
Presidente Vargas, segui-lo nos dez anos volvidos sobre o dia era que assumiu o poder, por
l orça de acontecimentos que suscitou, e não poderia, realmente, reprimir. Uma verificação primária nos ocorre dessa leitura, não desprovida
de interesse literário, ao fim da qual, encontramos sempre a marca de um homem superior.
Essa impressão vem de que, de tanto lidar com
o povo, falando-lhe diretamente, o Presidente
"ie incutiu seus sentimentos e suas ideias, a j u dado, sem nenhuma dúvida, pelos encantos de
uni estilo no qual as frases trazem um valor i n s trumental, cantável, se assim se pode dizer parei
lhes definir a harmonia fácil e familiar, de tal
'nodo sugestiva que, lendo-se jornais, ouvindose oradores no rádio, facilmente verificamos
como essas frases, as palavras de que mais insis-
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tentemente usa, e, sobretudo, a maneira de expressão, que lhe é própria, vão reproduzindo-se
sob a pena e na voz de todos quantos escrevem
e falam no Brasil de hoje. Há, na verdade, um
estilo literário, que chamaremos, para simplificar, de getuliano. O Presidente educou, cora
rara paciência, o temperamento da nação, e esta
se identificou com ele, de modo tão íntimo, que
lhe confiou o Governo como um privilégio que
tem toda a força e todas as características de
um Direito.
Não me permito, entretanto, encerrar estas
notas sem alusão destacada ao discurso de 10
de novembro de 1940, lido pelo Presidente
às classes trabalhadoras, pela forte razão de
que nesse discurso se vislumbra, em todo seu
esplendor, a vocação, recalcada, mas impositiva,"
do escritor político. Nossa história está chei
de exemplos de escritores roubados às letr.
pela política, podendo dizer-se que ao Sr.
túlio Vargas, com tantas qualidades de escrito!
caberia retomar a obra, que ficou sem continu
dores, de Joaquim Nabucn.
D.S.SC uma vez o Presidente, em formosa e.
trevista a jornal do Chile, respondendo à curi

•;idade do jornalista desejoso de saber se pretendia escrever suas memórias, que há homens que
escrevem a História e homens que a fazem, incluindo-se nesta última categoria. Se, na verdade, em benefício da nação, é mais útil que se
cumpra o destino de político e administrador do
Sr. Getúlio Vargas, lamentemos, os que amamos as boas letras, que o tumulto da vida intensa impeça o Presidente de compor a obra
numerosa, movimentada, cheia de curiosidade
humana e substância estética, que poderia herdar à nação.
Mas, a obra publicada, de alguma forma são
i
;uas memórias de estadista, e nela pode perfeitamente surpreender-se a linha em ascenção de
'íeu pensamento e, o que é mais, seu constante
'iperfeiçoamento na arte de escrever, já agora
de singular amadurecimento, buscando e eneontrando o equilíbrio perfeito entre a correlação
das ideias e a harmonia da linguagem que usa,
•ululando, pela habilidade da técnica, o esforço
da composição, que seus primeiros trabalhos
traem.
Quando o Sr. Emil Ludwig abriu uma nova
s
érie, no género dos ditadores modernos, para
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dur ao Sr. Getúlio Vargas a classiíidaçâo de
homem excepcional, antecipando o juízo que a
história destes tempos há de fazer-lhe, revelou,
ainda uma vez, a sagacidade do observador a
quem se deve um dos grandes livros da experiência política mais importante do século passado, como é o referente à fundação do Império germânico por Bismarck. Essa excepcional!- 1
dade de certos homens, a quem a Providência
busca, às vezes, para conferir-lhes a condução
dos destinos coletivos, é flagrante no Presidente
Vargas, e resulta de certas virtudes particulares
e de certas tendências de seu espírito, mostrando que a Providência não busca a um homem
qualquer para determinadas missões, mas remonta à origem de sua criação dele, e o forma e
prepara, antes de o jogar à ação. Essas tendências, contudo, não tomariam a forma efetiva que
se conhece, não fosse o Sr. Getúlio Vargas |.
capaz de juntar-lhe o esforço permanente, d1
ordem cultural, árduo trabalho pessoal por el
var-se acima do homem cinzento das ruas, pó
que há em todo ser forças desassociativas que
encaminham para o fácil diletantismo, à boemi
improvisadora, desde que a vaidade, ou o oti
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mismo de auto-julgamento complacente, empolga o político, como tem acontecido tantas vezes
no Brasil, onde inteligências brilhantíssimas
vêem desviado o curso da existência, desencaminhando-se grandes homens, em estado potencial.
Com o Sr. Getúlio Vargas dá-se que se mantém em continuada vigília, em altiva e persistenle dedicação no serviço de seu espírito, dirigido
para a situação que um poeta denominou «o
bem do melhor».
Sob esse ponto de vista, o discurso do Presidente, em 10 de novembro, é obra do mais relevante interesse, sobretudo porque se trata de
uma oportunidade de explicação, de uma volta
a certas ideias, de um debate e remeximento de
princípios, que correspondem ao em que o jornalista chileno desejaria ver aplicada a capacidade
intelectual do Sr. Getúlio Vargas, e de que o
Presidente se desobrigara, quando disse dedicar-se à realização da História, deixando a outrem o cuidado de escrevê-la. De certa forma,
esse discurso é a revelação de um memorialista.
Muitos daqueles que se juntaram ao Sr. Getúlio Vargas, em 1929, e com ele se desavieram
fm seguida, atribuíam às contemporizações em
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que decorreram longos dias do Governo Provisório, a uma timidez de caráter, a uma indecisão inelutável de quem não se preparara para
enfrentar os assuntos governamentais no campo
nacional, atribuindo-lhe propósito de conciliação de tendências dispares, desaconselháveis
aos interesses do Partido que conquistara o poder, depois de luta ardente nas urnas e com as
armas na mão. No meio de tantas confusões,
como foram as daqueles tempos, o único que
não mantinha ilusões acerca da permanência da
política de invasão, da política a mão armada,
era, desde logo, o Presidente, porque sabia
muito bem que as revoluções, como as grandes
enchentes, levam tudo nas suas águas rumorosas e irresistíveis, inclusive a vaza que se comprime nos terrenos mais baixos da sociedade.
Era preciso, então, proceder como o higienista,
que apanha essas águas, decanta-as, separando
o aproveitável do maligno.
É evidente que o Sr. Getúlio Vargas tem,
governo, um ideal de justiça social e humana —
um dos pensamentos resistentes nas suas preocupações quotidianas — e esse ideal não pode"

f
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ria manter-se com o domínio da nação por grupos facciosos. E que facções l
Aqueles que apoiaram a campanha de 19291931, afora alguns escassos indivíduos que para
ela concorreram com contribuições originais,
ainda alguns dos quais deveriam ser, como foram, logo anulados, se agrupam em duas espécies diferentes e imiscíveis, como os definira,
em discurso, na Barra do Piraí, o comandante
Ari 'Parreiras: os «revolucionários verdadeiros»,
cheios de idealismo e boa vontade, mas sem experiência política, logo elementos pouco úteis a
governo que se constitue, e o grupo de aventureiros, de fracassados, de despeitados, de ambiciosos, que não desejam a posse das posições
administrativas senão por se locupletarem nelas.
O início do Governo Provisório, foi, pois, qualquer cousa de atropelado, de choques pessoais,
de eliminações drásticas entre os vencedores da
véspera. Desse tumulto se serviram ainda os
que haviam perdido a situação de governo, para
acentuarem a impressão de desordem de que se
revestiam aqueles tempos, poucos entendendo
que se tratava de um a«desordem útil», com a
•ijuda da qual ia o Sr. Getúlio Vargas traha-
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lhando na referida decantação dos elementos
que, de uma ou outra forma, se julgavam com
direitos adquiridos na Revolução.
O Presidente fez espontaneamente circunva- j
lar o sistema de ampla legislação impeditiva da j
eclosão de apetites acesos, das vinditas longa- j
mente planejadas, dos ajustes de contas, quen
iriam dividir a nação entre vencidos e vencedo- j
rés, e nessa divisão os revolucionários autênticos, os idealistas, seriam fatalmente eliminados, ! |
em proveito das ambições desalmadas que preJ.j
tendiam esmagar a tudo e a todos sob as rodas»
daquele imponente carro de triunfoNo seu discurso de 10 de novembro, n que> |
aludimos, o Presidente abordou esse assunto i
com louvável delicadeza. É um dos trechos em'j
que se descortina o homem público às voltas j
com suas memórias, apontando situações e [atos,'|
para que a ação do presente seja devidamente
compreendida.
«E, por isso mesmo, porque era o arí<
seio quase unânime do povo brasileiro escreve o Sr. Getúlio Vargas — a reco*
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lução de 30 não foi obra de um partido,
de uma ideologia, de um grupo de homens ajustados à rigidez de uma doutrina política. Foi obra comum, em que
todos os patriotas se encontraram. Os
mesmos fatores que propiciaram uma vitória relativamente fácil, traziam, entretanto, os fermentos, os germes favoráveis
à dissociação. Viu-se, desde logo, a dificuldade extrema de encontrar, mesmo
entre os mais sinceros e dedicados de
seus líderes, a linha de ação, o plano de
conduta e de trabalho, capaz de tornar
realidade as aspirações e objctivos comuns. Guiar as forcas revolucionárias
para construir, foi sempre mais difícil do
que impedir a destruição da velha estrutura. Durante alguns anos, o esforço governamental sofreu o retardamento resultante da luta dentro das próprias tendências reformadoras, a ponto de não
sabermos bem se custou mais dominar a
reação dos velhos princípios do que
amainar c disciplinar as impaciências dos
revolucionários convictos».
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É, como dissemos, uma página de memória, ._'
em que o Presidente retraça, com sua habitual |
clareza de estilo, e precisão de pensamento, o '
quadro das grandes lutas que se desenvolve-1
ram durante os dois anos de Governo Provisó-|
rio- Encontrando sempre a palavra mais justá,8
para a classificação das ideias e dos fenóme-i
nos, o Presidente Vargas, nesse magnífico dis-',
curso, começa a doar à nação suas observações*
e impressões pessoais daqueles dias nos quais a
audácia de todos falqueava o governo, amar-J
r,ando-o, e impedindo caminhasse, com métodos fj
próprios, dentro daquelas observações c daque-j
Ias ideias, que não poderiam ser de um dos gru-l
pôs, mas produto da inteligência de u m a açãojl
pessoal. Confundiam timidez com n sabedoria >|
prudente e alertada, que levou sete anos para j
desabrochar e impor-se com força de tal ordem s
que surpreendeu ainda aqueles que se compra'
ziam em levar o pensamento revolucionário às
últimas consequências.
De 1931 a 1937, o Sr. Getúlio Vargas sofreu
o martírio da luta contra a incompetência, n ifl'
compreensão e, mesmo, a tolice daqueles que o
desfavoreciam com sua adesão, e o impor:una-"

vatn, salteando-lhe a ação com impressões f l u tuantes, com desenhos de ideias indefinidas na
realidade brasileira, aspirações aperceptidas,
que vinham arroladas em leituras apressadas, em
cultura de circunstância, tudo conduzido por excesso de imaginativa. Por isso mesmo, por se
tratar do método que encontrou para conduzir
a Justiça à vida pública do pais, a Constituição
de 10 de novembro, cm relação à personalidade
do Presidente, e quanto às suas realizações em
proveito do Brasil, pode ser considerada um ato
«.lê remissão.

«Só os povos bem organizados, de vigilante espirito
nacionalista,

subsistem . . .»

GETÚLIO VARGAS

I

O pequeno estudo — «Getúlio Vargas, políiico e escritor» — é, se bem digo, a súmula das
motações, impressões e documentos que tenho
reunido, há já longos anos, com o intuito de
>ompor a história do governo do Presidente
Vargas, um dos fatos mais curiosos e, sem dúvida, de mais fecundas consequências, da políMca geral do Brasil. Além do que se há abuni.mtemente escrito sobre o Presidente, recolhi,
entre os que privam ou privaram com ele, e
entre os que, de qualquer modo, assistiram de
Perto, ou tomaram parte nos acontecimentos políticos dsêtes últimos anos, copiosos depoimenUis que, em qualquer oportunidade, servirão
Para o estudo da época, e esclarecimento da
Psicologia do homem público, e entendimento da
" olução de suas ideias.
l

Lendo este ensaio de critica, o poeta Menotti
'el Picchia, senhor de inteligência ágil, sempre
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em ebulição, fez o favor de comunicar-me a o!
scrvação de que ficara na estranha e incômo>
situação do atleta que «treina» intensamente!
para longa competição _de fundo, e acaba muna';
corrida rasa de alguns metros- A tonalidade dos
períodos iniciais o convencera de que estari
obrigado a uma longa maratona e, em consequência, encheu os pulmões de ar, retemperou
os músculos, e partiu correndo. Eis sen
quando, no auge de toda a velocidade intel
tual, a meta lhe surgiu inesperadamente dian
de sua visão. É que o capitulo final se contraiu»
retraiu-se, abreviando e concluindo, deixando-ó
como que desamparado na própria velocidade
do esforço inicial, à espera de uma definição
acerca do regime e do Presidente Vargas, quç
abrissem perspectivas para o futuro.
Três ou quatro pessoas, antes do poeta do
«Jucá Mulato», me dirigiram idênt.ca advertên-fi
cia, entre as quais tenho o prazer de declinar >
nome ilustre do Sr. Felinto Muller, a cuja sim
patia e estímulos devo o ter persistido na tarefa
de tentar redigir a longa crónica do governo
do Presidente Vargas, e todas elas a reclama''
vem maior desenvolvimento para o tema. l ' - 1 '

entretanto, motivos que me determinam deixar
os originais no ponto em que primitivamente se
encontravam. Calo algumas, que só me dizem
respeito a mim, para referir ao que tem objetivamente com a questão, nos termos em que me
toi proposta, ainda que me confesse extremamente lisonjeado, além do devido, com a solicitação de mais longa leitura por parte de leitores
da categoria intelectual daqueles a quem me
reporto. É que, a ampliar o estudo, deveria
remexer em cousas «inatuais», para me servir do
neologismo nitzscheano, trazendo à discussão
Homens e fatos que não perdem nada por ficarem por um certo tempo ainda no esquecimento
dos arquivos, onde jazem, não viesse eu, imprudentemente, reproduzindo o que os santos livros
referem, invocar, como Saul, a sombra de'Samuel . . . Como contar, por exemplo, as sessões
da Junta de Generais assembleiada para decidir
da atitude que lhe cumpriria assumir em relação
•"'o movimento chefiado pelo Presidente ? Como
narrar, neste momento, a génesis do golpe de
listado de 10 de novembro ?
Chamem-lhe a essa atitude falta de coragem,
l^e minha parte lhe darei a qualificação de rés|
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peito humano, porquanto os sentimentos que me
inspiram participam do temor do prejuízo alheio.
Poderia, igualmente servir-me de uma tradição,
a que desejo permanecer fiel De fato, em livro
anterior, que felizmente ninguém leu, e por isso
autoriza agora uma transcrição, escrevi estai
palavras :
«Nas horas intensas de luta, em que
os fenómenos surgem e desaparecem com
a instantaneidade das projeções cinematográficas, não há como os enquadrar,
com os valores próprios, nos lugares que.
lhes compete na História. Há sempre as
deformações da sensibilidade, e os enganos, às vezes caprichosos, de nosso jul-,
gamento, dada a posição em que nos colocamos, e até mesmo nossa situação pessoai — de interesses, de preconceitos de
cultura —• relativamente a eles. Não só
a Filologia é ciência da cultura refinada,
como parecia a Nietzsche, mas também
a História. Para exercê-la faz-se mister
cansativo, minucioso «controle» de informações, coração liberto, bravura intelec-

— 115 —

tual, porque se é relativamente fácil
julgar, com independência, a homens e
a coisas do passado, vem a ser perigosamente delicado apreciá-los em suas
ideias, habilidades e realizações, quando
estamos a acotovelá-los, a todos os instantes, nas vias públicas. Avulta esse perigo, se os apreciamos segundo as nossas
paixões. Para levar, em plena paz de
conciência, inimigos ao inferno, só os
santos ódios do génio de Dante ; para
condenar a inocentes, só a álgida imoralidade dos juizes criminais e dos políticos de profissão...»
Ora, a luta subterrânea pelo poder, no Brasil,
chegou ao seu clímax. Ambições e despeites insuflam, a bochechas plenas, o desprestígio do
regime, o qual, a meu ver, conduzia, de modo
genial, a solução dos grandes problemas políticos em que nos vínhamos debatendo desde
quando, com a expulsão do primeiro Imperador,
caímos em crise de autoridade, causa eficiente
da queda do império e da dissolução da República de 1889. As forças imponderáveis, mas
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eficazes, que trabalham incessantemente nas entranhas da sociedade foram buscar poirentos
mitos políticos — a Democracia, a Liberdade
armas prediletas da oposição, mesmo da que
conduz, em segredo, intenções de tiranias san-j
grentas - - e com eles salteiam as instituições.
Discuti-las seria denunciar, o que me faria cair
em impiedade, como disse acima ; fico-me, por
isso, na atitude de discreção, que me impus,
com a qual me praz inscrever-me, de espontânea decisão, no rol dos românticos incorrigíveis.
Também, para que ? Partindo do princípio de
que faço parte da inumerável quantidade de d-'
dadãos que não ganham nada, e nada têm
perder, com as mutações da política, aquele
direito não me caberia a mim, que sou espectador, e não ator, na cena que se desenvoK
debaixo de nossos olhos, ao passo que as classes
políticas - - suposto tenhamos alguma coisa
parecida a uma classe política -- perderam de
tal forma o sentido de seus interesses mais ime'
diatos que assistem com indulgência, se não
estimulam com sua abstenção, a difusão Qe
doutrinas que, a se concretizarem, em futuro

mais ou menos próximo, se aproveitarão dessa
bcatitude para as liquidar. Esse erro político por
omissão só encontra parelhas no fenómeno da
.iu,sência de reação, por parte de órgãos estatais,
inertes diante do perigo, quando a História,
inclusive a nossa, está aí indicando que essa
paralisia nos elementos de defesa significa a
quebra da linha de resistência psicológica de
um regime, caído em atonia, como se — de conformidade com o que escreve Emerson — todo
o grande movimento que se impõe nos anais do
mundo não fosse a vitória de um entusiasmo :
•Os princípios — acrescentava -- tornam possíveis coisas que ultrapassam a potência dos
expedientes».
A parte o que há de fatalidade nesses momentos em que, cansada de um longo e suces.sivo esforço, a sociedade semelha uma acústica
tornada repentinamente insonora às vozes da
advertência, seria inteiramente inútil que um
observador, a escoteiro, viesse, mesmo com a
''presentação de fatos indiscutíveis, pedir que
se opusesse a ideologias estrangeiras, infiltrantes e aliciantes, uma doutrina combatente e ies
oluta, extremamente fácil de esquematizar
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sobre as realidades espirituais e económicas do
Brasil, em bases especificamente nativistas, de
vez que a dura experiência nacional ensina que
não há soluções universais para os problemas
internos dos povos. É lição que vem do fundo
do passado, pela boca de Moisés, ao deixar no
Levitico a regra de conduta preservativa da
unidade de Israel, linearmente certa para todos
os demais povos, especialmente os jovens c ingénuos povos da América, vítimas de trágicas
sugestões com que as avassalam as grande
tências: «Da mão dos estrangeiros — ensina o||
Levitico — não oferecereis pães ao vosso Deus
nem qualquer cousa que eles queiram dar, por
que são dons corruptos e impuros : vós os né
recebereis*.
Não é isto o que vemos no Brasil, e, em
situação, aos que observam impessoalmente
fatos, não lhes ocorre outro movimento espontâneo ao espírito se não o de voltar-se paràlj
figura do Presidente, a indagarem se lhe sobrar
energias e clareza espiritual suficientes
ordem a divisar os males para que remonte as
correntes caudais da crise, que leva em sua
direção as confusas aspirações populares, fazen-
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do com que derive com elas a substância do
regime. Quem sabe, igualmente, o que resta
à autonomia da pátria comum ?
Para me ajudar nessa indagação, de efeito
todo pessoal, foi que rebusquei ligeiras notas de
arquivos e as impressões de memórias, com o
intuito de fixar, para melhor compreender, a
figura do Presidente, no que suponho sejam
suas linhas essenciais. Procuro definir, ainda
agora, essa impressão final - - a que o Senhor
Muller e o escritor Menotti dei Picchia talvez
desejassem ver neste estudo sob um grafismo
rigorosamente incisivo — e não encontro palavras próprias para exprimirem, em flagrante de
nítida verdade, o que nos fica dessa análise
da alma de um político. Recorrerei, portanto, à
sabedoria de um clássico, e adaptando, do jovem
Plínio, a frase com que procurou situar o papel
de Roma no tumultuoso mundo da antiguidade,
direi que o Presidente é como a âncora imóvel
que fixa os acontecimentos políticos em meio do
torvelinho que os agita.
Isto é o que seu passado delata. Os votos de
nossa esperança são por que permaneça fiel a
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essa imagem, para que continue usando do que
o destino lhe concedeu — uma nobre inteligência, um sólido caráter, um temperamento de exceção, e uma grande sorte — a fim de que leve
por diante as transformações que iniciou do
Estado, acentuando e imprimindo velocidade e
circunspecção aos órgãos encarregados da distribuição da justiça social,-tanto é verdade o que
escreveu Leão XIII na sua magnificente «Diuturnum»: «Onde não há justiça não pode haver
autoridade».
Esta época está caracterizada por uma açãç
permanente do Estado sobre as massas pç pilares - - «qui nec totam servitutem nec roíam
libertatem pati possunt». E há toda uma política
económica de plano, e toda uma oportuníssima
justiça de plano, a executar-se em favor delcis,
para as incorporar no Estado, como forças permanentes, ativas e efetivas de sua defesa. Essa
política e essa justiça não têm outro método de
expressão, na sociologia política, a não uer a ;
Ditadura, oposta à democracia formal, ao Estado Judiciário, ao sistema de governo das plutocracias demagógicas — Ditadura que é, ou deve
ser, tecnicamente, o povo no poder,

Essas as reflexões com que desejaria respigar os comentários com que me honraram aqueles meus leitores prévios, em tom de confidência
entre amigos, no pensamento de que eles sós. e
ninguém mais, venham a ser os leitores únicos
com que eu deva contar.

«O Estado, quando escolhe
uma

pessoa para servi-lo,

não lhe indaga da opinião
que conduz . . .»
CROMWHLL.

VI
Sete anos depois de escritas essas considerações, o Sr. Getúlio Vargas acaba de receber
a consagração popular, que o reconduz à Presidência da República. Falando ao povo a mesma linguagem de antanho, tratando, com a mesma acuidade, dos interesses das classes populares, do proletariado ao homem do campo,
a respeito de cujos problemas históricos prometeu soluções concretas — só, desarmado, sem
contar, ao menos, com o apoio de uma brava
organização partidária, sem o uso dos órgãos de
publicidade, na maioria seus adversos, o Sr. Getúlio Vargas se viu seguido, com inteira confiança, pelas massas eleitorais, que em favor
dele montaram a mais impressionante das revoluções brancas de nossa história. O voto consciente, colocado nas urnas, derrubou uma situação, que se cria estabilizada.
É possível que, contemplando as coisas do
fundo de seu exílio, haja o Sr. Getúlio Vargas
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modificado pontos de vista que mantivera em
seu primeiro governo. Ainda aqui se mostra ,
como o trabalho de fascinação foi grande para
que o povo não desse importância às possíveis
variações — (poderíamos chamá-las de adapta-^
coes de um velho esquema às realidades novas) •
— por que foi passando o pensamento do Presidente. Ao povo isto não importou. O que ^
importava era a figura do líder. Os métodos de f j
que esse líder use para atender às necessidades j
grandes que suscitou, poderão impressionar aos l
professores de direito público, aos representantes e teorizantes dessa burgtiezia que mal resiste ,
aos fogos concentrados do assalto em que S ,
comprimem as classes laboriosas, demasiadamente animadas e objetivas para darem atenção a discussões académicas. Nisto, ainda uma ;
vez, se viu que as classes populares se uniram j
aos intelectuais — não estou aludindo aos,j
«mandarins do espírito», perdidos nas suas abs-À
trações e planando sobre as realidades duras do ,
mundo, mas aos que têm força bastante para :
garfarem os problemas pelos cabelos, com a ;
mesma fome cármica de Ugolino --- em defesa i
de suas prerrogativas, como acontecia no pás-' j

pado às monarquias eletivas, na organização das
quais os Príncipes e o povo compugnavam no
contra o possante inimigo feudal. O absolutismo, concluindo a grande luta histórica para
dar ao Príncipe preponderância sobre o barão,
reproduz, exatamente, através das idades, o
mesmo movimento que determinara a união dos
povos clássicos aos Ditadores, para afastar do
poder a aristocracia democrática.
A partir, entretanto, do momento em que a
interferência do povo no governo se faz pelo
voto, que legitima as instituições e lhes dá autoridade para compor a administração, exercer
atos de soberania governando, o voto se destina
a promover verdadeiras revoluções nos Estados
modernos, desde que seu exercício esteja rodeiado de garantias e a própria máquina de apuração do voto e verificação de poderes funcione
c
om honesta lizura. Assim se afastará da formação do poder a fraude e a força — as sutile2
as de interpretação jurídica e a irrupção do
c
audilhismo que dela decorre: «O princípio do
Quarto Estado, escreveu profeticamente, Lass
alle, é o sufrágio popular».
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I'íá um conjunto de interesses populares que
se devem preservar ; há forças poderosas, de
oíigem moral, nas massas populares, que pré--!
cisam encontrar a sua verdadeira expressão. O ,
povo tem necessidades, sentimentos, passionalidades : cumpre interpretá-los, organizar o modo
de atendê-los, orientá-los e até mesmo corrigi
los, em determinados casos, quando o povo nãc
chega a entender o sentido de seus próprios interesses, e, especialmetne, quando em determinado momento, enganado com a força das aparências, queira modificar o destino da nação —
partindo do justo ponto de vista de que a geração presente não é dona de uma situação, que
não foi ela que criou, e a que não dará segui'
mento. Só o passado e o futuro valem na vida
das nações. Muitas das vezes, o verdadeiro líder
há de contrariar as tendências surgidas à
emergência de um momento histórico, para mar;
ter a linha de orientação nacional das geraçí
passadas e não comprometer os interesses
futuro.
A interferência do povo na formação dos
governos é, certamente, um princípio salutar*

Está demonstrada e defendida pelas mais brilhantes figuras das ciências profanas ou das
doutrinas sagradas, através dos tempos. Os governos se constituem, a não duvidar, dentro de
um plano de dons carismáticos, entregue ao
povo, no seu conjunto. O povo escolhe o seu
condutor, e ainda nisto exerce um rito sagrado,
se não recusamos fé aos teólogos que, de Santo
Agostinho ao doutor Suarez, interpretaram, com
sapiente autoridade, o pensamento divino. Todos
os homens, letrados ou não. podem intervir na
escolha de seus governantes pela simples consideração de que, com maior ou menor posse de
letras, cada ser humano constitui sua família,
i onstrói o seu lar, engendra seus filhos, educa-os
t- lhes conduz o destino. Uma nação é a soma de
esforços conscientes ou de poderosos instintos
das suas massas anónimas, e não o resultado
de uma teoria que nasça na imaginação de doutrinadores elegantes. Quando as doutrinas, por
mais brilhantes e sedutoras que sejam, não estão
uonamento, para os quais se poderiam aventar
soluções melhores e muito mais originais. Mas,
o evidente é que aquele estatuto político representou um progresso indiscutível sobre a Carta
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de acordo com os fatos sociais, não há lei que se
imponha, não há Constituições que se aguentem.
Por não ter encontrado a fórmula fecunda e
convincente, com que desse solução às grandes
aspirações populares, foi que o golpe de 29 de
outubro não produziu os efeitos que dele esperavam os teorizantes do liberalismo, adversários
do Sr. Getúlio Vargas, no campo da doutrina
e da experimentação social. Estes estavam certos
de terem realizado a mais brilhante façanha, em
nome do povo, quando a verdade, facilmente
verificável, manda dizer que o povo estava do
outro lado, estava, sim, com o sistema a que se
deu o nome de Ditadura, por falta de uma palavra que definisse melhor o processo de ação
governativa saído da Constituição de 10 de novembro, que, convenhamos, foi a única, mesmo
tendo em vista a sapacidade do sistema constitucional do Império, que deu soluções objetivas, como queria Alberto Torres, a larga série
de problemas nacionais cruciantes. Nem tud°
na Constituição de 10 de novembro se poderia
ter como definitivo, verbi gratia, o modo de
recrutamento do Poder Legislativo e seu fun*

de 1891 e, maior e melhor, sobre a de 1934, a
respeito da qual o líder do governo na Constituinte, e relator geral da matéria constitucional,
o Sr. Raul Fernandes, dizia em confidência a
um jornalista no final das votações: «Trabalhamos muito por nada. Esta Constituição é impraticável» .
Uma boa Constituição, sabemo-lo todos, é a
expressão da média geral das necessidades contingentes e dos interesses permanentes de uma
classe dominante; é uma obra de compromisso
entre problemas que se apresentam sob aspactos
discordantes, em numerosos casos. Mas, é indispensável, que nesses trabalhos, as tendências
que se não conciliam sejam anuladas. Uma
Constituição não pode conscientemente carrear
consigo os princípios de sua própria ruína,
como aconteceu com a que os constituintes de
1934 redigiram, sob o império de correntes ideológicas que não se podiam acomodar nem subordinar-se.
É exatamente nisto que o Sr. Getúlio Vargas se mostra um autêntico líder político, sem-
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pré atento às variações que alteram a opinião
popular e lhe imprimem novas diretrizes. E porque constituem uma «elite» racionalista, é que
os opositores do Sr. Getúlio Vargas acabam por
ele derrotados, porquanto se servem da tradição «livresca», didascálica, que quase sempre é
falsa, em relação a um homem que se deixa dirigir por intuições profundas, telúricas, por extranhos magnetismos, que o unem ao povo que o
escolheu para seu condutor, e em relação ao
qual representa, ,de fato, a média de todos o{s
defeitos e de todas as grandes qualidades de1
uma nação que se constrói com um esforço pe-[
nosamente heróico, uma vez que surgiu, para a,
história do mundo, quando já todas as formas.
das atividades civilizadoras atingiam a plenitude.
O 29 de outubro, por ter sido um jogo diver!tido de gabinete, não poderia subsistir nos résultados que procurou atingir. Todos nós nos1 j
recordamos das peripécias da campanha política
de 1944-1945, que deu em terra com o governo j
do Sr. Getúlio Vargas. O ato preparatório fo' '
urna conspiração de políticos e de certos chefes
militares, que estavam na suposição de que p°"

deriam, com a restauração imediata do sistema
libera], criar um novo estado de coisas no
Brasil. Eram homens de gabinete, como tais,
não entendiam que, para preservar os grandes
interesses do Brasil na América e no mundo,
quanto mais formos diferentes, melhor poderemos realizar nosso destino histórico. Sob este
ponto de vista, a República constituiu um erro
que o 29 de outubro iria reproduzir, e, coisa
curiosa, nasceu do mesmo impulso, de inconcepta puerilidade. A partir da guerra do Paraguai, a geração de oficiais do Exército, que já
abriam seus ouvidos à difusão doutrinária comtista, se dizia constrangida com o fato de ver
toda a América Latina sob organização republicana, ao passo que conservávamos sistema
político imperial. Os ideólogos pretenderam nivelar a organização política brasileira para o
alto: nivelaram-na para baixo, tornando-nos tão
perturbados pela irrupção do caudilhismo como
a última e menos imitável republiqueta nossa vi-

— 134 —

135

zinha. Em 29 de outubro, também pretenderam
esconder a vergonha de não saberem explicar,
aos jornalistas continentais, o funcionamento do
sistema de 10 de novembro. Essa vergonha foi o
móvel passional, sobre cujos ovos fizeram chocar o interesse de muitas aves pretas, de muitos
pássaros bisnáus, a que deram um pouco de calor
certas influências nefastas. Fato inédito na história política do mundo, o Sr. Getúlio Vargas
foi deposto no momento em que se encontrava
na posse de inconfundível prestígio diante das
massas populares. A brecha que seus adversários
iriam abrir no sistema político de 1937 e no prestígio do Sr. Getúlio Vargas, foi obra de grosseiros desacertos partidos de elementos preponderantes do governo, o mais funesto dos quais
foi a solução encontrada para impedir a realização do plebiscito, imposta na própria Constiti
cão de 10 de novembro.
Consoante todos nos recordamos, a Consti
tuição de 10 de novembro conferira ao Sr. G«
túlio Vargas poder ditatorial limitado a um pé
riodo de cinco anos, se a memória nos ajuda.
Ao completar-se aquele período, em plena guerra, de que íamos participar, o Ministro da Jus-

tiça, que empalmava igualmente a pasta do Trabalho, portanto todo o poder político do governo, convocou um congresso de municipalidades,
no qual se tratariam problemas de interesses das
que chamamos células da Federação. Abrindo
esse congresso, o Sr. Marcondes Filho, figura
representativa de jurista apto a lidar com ideias,
mas impermeável à ofensiva dos fatos, em discurso, recebido com estuporado espanto pelo
público todo, considerou prorrogado o poder ditatorial do Presidente, em razão da guerra em
que nos íamos empenhar, esquecido de que
toda a nação sabia que, não em guerra lírica,
mas em guerra sangrenta e destruidora, os
povos europeus e a nação norte-americana votavam. O que a Constituição impunha era um plebiscito em que o povo julgaria o poder que o
Sr. Getúlio Vargas vinha exercendo, confirmando-o ou não, e prorrogando-o, se o confirmasse, e ao sistema da Carta de 10 de novembro.
O que se ia fazer era muito simples: a auscultação do sentimento popular, que se exprimiria
na forma mais simples para um sistema que não
queira alienar o concurso do povo: o plebiscito,
tão mais interessante e eficiente do que as elei-
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coes, confusas e dispersivas, embaraçadoras dê
soluções diretas e claras. Em vez disso, usando
dos próprios poderes, que estariam revogados na
data em que o plebiscito não se realizasse, o
Ministro de duas pastas considerou prorrogado
o poder do Chefe da Nação. Desse dia em diante, a Ditadura, organizada pelas forças armadas
e por elas sustentada, perdeu seu ponto de
apoio original. E o sistema de 10 de novembro,
a que se podia dar todo o aspecto de uma sólida
legalidade, passou a ser considerado espúrio, ilídimo, porque controvertia a sua palavra.
Não faltaram vozes de oportuna advertência,
mostrando impropriado o método que se encontrara para a prorrogação de poderes, que já não
se baseava nos compromissos das classes armadas, compromissos que terminariam com o pte'
biscito, e já não iria contar com a sagração pó*
pular. Aventóu-se mesmo uma nova declaração
conjunta dos chefes militares, que revigorasse o
pacto de 10 de novembro, porque era conservar um elemento poderoso na organização go'
vernamental, muitas vezes necessária, outras in'
dispensável — a coação: «Eis-nos de posse de
uma noção certamente ainda vaga, mas já "c

núcleo sólido: a coação - - (ensina Picard, no
«O Direito P u r o » ) , a verdadeira, a material,
compreendida como acompanhamento necessário do dever jurídico». ( * )
Foi então que, contra o regime de 10 de
novembro e seu líder, se articulou a conspiração
de alguns chefes militares, insatisfeitos, uns, inquietos, outros, com a extensão de poderes que
haviam atribuído ao Chefe do Estado, e já então
irremediável. Esse estado de afrouxamento da
tensão espiritual ligando o regime de 10 de novembro às forças armadas, diretamente responsáveis na sua criação e na sua manutenção, acabou por impor ao Sr. Getúlio Vargas a mobilização do eleitorado nas urnas. Não se fizera,
na oportunidade, o plebiscito. Iriam realizar-se
eleições gerais, quando teria sido de toda conveniência que a reconstituição dos poderes, por
eleições, se fizesse por um processo curial de escalonamento, partindo dos municípios para o
governo federal. Pereira da Silva, ao tratar das
( * ) E' de um socialista, Benoit Malon, esta frase,
numerosas vezes citada : «A força é a parturiente das
sociedades novas».
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lutas da Independência, verificou que os Partidos têm, às vezes, intenções suicidas. O mesmo
se pode dizer que acontece às instituições políticas que atingem estado de exaustão.
Apesar de toda a sua moderação e de sua
prudência, o Sr. Getúlio Vargas foi sendo levado, na questão eleitoral que abriu, a aceitar a
luta no campo que punha em julgamento o regime, ainda que houvesse, na oposição, elementos
influentes a advogarem a fórmula de substituição do Sr. Getúlio Vargas, mas da conservação do regime, com o fim premeditado de fazer
voltarem os poderes da Carta de 10 de novembro contra seus próprios autores. De qualquer
modo, o Sr. Getúlio Vargas pretendia defender
a sua obra, tanto que as Câmaras, que se convocavam, tinham poderes constituintes, mas
não eram o poder constituinte. A diferença seria
talvez a de que as Câmaras, com poderes constituintes, usam dos poderes limitados na lei de
sua convocação, ao passo que o poder constituinte não está divisado por nenhuma lei A Di'
tadura Togada — como se denominou a interinidade de governo do Judiciário — modificou a
lei constitucional do Sr. Getúlio Vargas, chá-

mando à ação o poder constituinte, para,
assim, desde logo, ter elementos que puzessem
termo ao regime de 10 de novembro- Foi uma
grande lástima, porquanto, sem ter sido experimentado como estava proposto, isto é, com o
funcionamento da Câmara e de um Conselho
Federal como órgãos legislativos, o sistema criado pelo-Sr. Getúlio Vargas, foi substituído pela
forma tradicional do governo liberal-democrático, cujos vícios o impropriavam para a reorganização de um Estado capaz de conduzir com
acerto nossos destinos nacionais.
A conspiração de um grupo de chefes militares juntou-se à agitação das ruas. Nesta altura,
como interessada homenagem à Rússia, sob a
cláusula de sua qualidade de participante conosco na guerra, mas, na verdade com o intuito
de adquirirem um novo, audacioso, eversivo, solerte aliado no Partido Comunista, os liberais
cometeram a imprudência de advogar, impondoa mesmo ao governo por uma ativa sublevação
das células moscovitas, a excarceração do líder
vermelho, Sr. Luís Carlos Prestes, preso sob a
inculpação de vários delitos conjuntos, políticos
e comuns, e a consequente legalização daquela
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temerosa força internacionalista a operar dentro
das fronteiras dos povos largados aos azares
dos acontecimentos. As duas reivindicações objetivavam atacar o Sr. Getúlio Vargas no âmago de sua atuação política, no que tinha de mais
proveitoso para a nação, no seu nacionalismo,
de que havíamos colhido os melhores resultados, com a legislação sobre minas e águas, com
a campanha destinada a reduzir os quistos raciais no sul, com a movimentação da mocidade
escolar na Juventude Brasileira, com que se ia
dando feição política aos jovens, com a nacionalização do ensino e da imprensa, entre tantas
outras iniciativas em defesa de nossos problemas étnicos, sociais, económicos. A irrupção do
comunismo trazia o escopo de adjudicar à insurreição liberal, naquelas circunstâncias, aliado temeroso e vindicativo, uma vez que o governo
do Sr. Getúlio Vargas, por seus próprios fundamentos e conteúdo ideológico, havia sido implacável para aquela organização revolucionária, agente de governo estrangeiro. Teríamos de
cair em espantosa dissolução interna com essa
aliança de tantos adversários sanhudos do regime de 10 de novembro, não surgissem, corno
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força moderadora, as qualidades tradicionais do
povo, seu bom senso, seu comedimento, seu sentido inato da ordem, seu apego aos sentimentos
patrióticos, que tem sido a pedra de toque da
nacionalidade. No vórtice de uma crise daquela
extensão, mais íntimas se fizeram as relações do
povo com o Presidente, no que não quiseram
atentar os líderes democráticos, iludidos com a
auto-publicidade em que os afogaram as classes
ricas, que se agarram à mística democrática,
como já o notara conhecido tratadista, para a
transformarem, na prática, em um propício meio
de ação para os homens de negócios.
Em face dessa crise, o Sr. Getúlio Vargas,
exaurido no exercício demasiadamente extenso
e ininterrupto das funções de governo, pretendeu voltar ao ponto de partida, servindo-se de
pessoas que a Revolução de 1930 fizera subir
à tona dos acontecimentos, sem pensar em que
nqueles homens, que tinham demonstrado extranha intrepidez e enérgica ambição, eram moços
em ação em 1930, e já agora estavam fartos e repousados, situação que os impedia de
lutar de novo. Foi assim que tomou a pasta da
Guerra o general Góes Monteiro, o militar cer-
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tamente menos indicado para o posto num momento daqueles, a reclamar, de modo especial,
génio assentado e sólido, c cabeça fria, ao passo
que o general Góes é um temperamento irriquieto, imaginoso e româtnico, sempre influenciado
pelas últimas impressões e pelas primeiras leituras, em que se vai iniciando nas aventuras da
descoberta de imagens e ideias, a que, quando
pode, quer logo dar expressão.
Compreendeu facilmente o general Góes que
a sorte do governo estava ligada à atitude que
resolvesse assentar no Ministério da Guerra,
desafogado da pesada e enigmática presença do
general Dutra, que o oprimira por cerca de dez
anos. Dedicou-se o general Góes, não à defesa
do governo, a que teria de servir, por exercer
um cargo de imediata confiança, mas em montar
uma das mais miríficas mistificações de que há
noticia em política, desde a celebrada «journée
dês dupes», conhecida na crónica francesa. Consistia ela em convocar ao seu gabinete, no Ministério da Guerra, os oficiais generais que se
encontravam no Rio, para com eles conversar,
aleiatòriamente, aliás, sobre a reforma de serviços que lhes competiam. Havia um motivo :

tínhamos saído da participação no conflito
mundial, que surpreendera o meio militar do
Brasil, desaparelhado para nele intervir; força
seria adaptar nossas instituições militares aos
ensinamentos da guerra, e para isso era que o
general Góes convocava seus companheiros de
farda e posto. Mas, esse motivo não convencia
aos jornalistas, que desconfiavam dessas tertúlias coletivas no suntuoso Palácio da Praça da
República, e se mostravam em perfeita inteligência com o gestor da pasta da Guerra, dedicado a constantes artimanhas que lhe davam direito ao título de insigne autor de confusões- Os
generais, por sua vez, participavam de uma comédia de cujo enredo estavam alheiados : para
eles as reuniões do general Góes eram, de fato.
destinadas a promover a reforma do Exército.
Mas, ninguém tinha o direito de acreditar neles,
ainda mais quando os repórteres gostosamente
se prestavam ao papel de aparelho de filtragem
de boatos sobre graves trocas de impressões,
entre os chefes militares, sobre a situação política do momento. Assim, toda a tropa, nos mais
longínquos recantos do país, ia deixando-se
afundar no ambiente criado pela solércia do
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general Góes, a semear a impressão de que o
Exército e o Chefe do Governo estavam desavindos. Era, portanto, uma conspiração oficial,
de modo que, ao chegarmos à tarde de 29 de
outubro, tendo a mão num pretexto, que surgira a propósito, a ordem de marcha, expedida à
tropa, para a deposição do Sr. Getúlio Vargas,
não podia surpreender a ninguém nas classes
armadas, porquanto às ondas de boatos ministeriais se ia juntar a articulação revolucionária
dos oficiais desavindos com o Chefe do Governo ou com o regime, articulação que se processava, praticamente, desde dois anos atraz.
O 29 de outubro deveria ser, portanto, um
dia glorioso na vida do general Góes, que pensava ter atingido a situação de Deodoro da
Fonseca em 1889. Era reproduzir a façanha de
um conterrâneo, derrubador do Império, proclamador da República democrática, cinquenta e
seis anos depois, e criar direito a um monumento em bronze nas Alagoas ! Dia extraordi'
nário aquele para o chefe militar da Revolução
de 1930, até que desceu à realidade das coisas.
Nas ruas, por todos os recantos, o povo recebeu recolhido e sombrio a notícia do golpe de

'

Estado, protestando pelo único meio à sua disposição, o silêncio pesado, o luto cívico, contra
a atitude de um grupo de oficiais que, sob pretexto de oferecer garantias ao pleito eleitoral,
depunha o Chefe do Governo, a quem coubera
a iniciativa de convocar eleições gerais, e se
recusara a nelas participar, como o poderia e
deveria mesmo fazer, na qualidade de candidato
das massas populares que reclamavam a sua
permanência à frente do governo.
Se o golpe de Estado caíra no vácuo, derrotado nas suas próprias origens por força da impopularidade que trazia, nada de melhor aconteceu ao período de governo provisório que ficou
conhecido como o da Ditadura Togada. Esta se
encarregou de redimir ao Sr. Getúlio Vargas
de todo e qualquer erro que porventura houvesse cometido em seu longo governo, uma vez
que permitiu ao povo, sem nenhuma transição
justificadora de outra opinião, confrontar a obra
séria, estrutural, do governo Vargas, com o açodamento com que foi, desbocadamente, na corrida às posições de mando, todo o novo governo
e toda uma ávida clientela, desde velhos tempos comprimida. Mais tarde, veio a vez de os pó-
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liticos profissionais realizarem seu experimento,
para provarem ao povo que, de fato, o voto na
«enche barriga». Os constituintes deixaram lê
var-se, de escantilhão, no palavrório das oposi
coes, em plena realização do programa visand
conter a ascendência política do Sr. Getúli'
Vargas, nada obstante o poderio eleitoral p
ele demonstrado, ao eleger-se senador por dói,
dos maiores Estados da Federação e oito vêze
deputado, caso que, na história política deste
últimos cem anos, ocorreu, exclusivamente, uma
vez única, com Thiers, depois da liberação do
território francês às armas do invasor alemão.
O ódio impediu aos políticos a visão clara das
coisas. Para não reconhecerem a estrondosa vitória do Sr. Getúlio Vargas em 1945, a que o
Sr. Nereu Ramos emprestou as galas de um pie
biscito, em discurso na Constituinte, procuraram
a justificação do fenómeno nas sugestões da publicidade dirigida do DIP. Cinco anos depois o
Sr. Getúlio Vargas realizaria a mesma «performance», contra a maioria da imprensa, da radio*
fonia, do cinema — de todos os órgãos, e"1
suma, da publicidade — e contra a organização
governamental em movimento para o arrazar

nas urnas e o retirar da vida pública, batido e
ridicularizado.
A Constituinte de 1945 foi o viveiro dos adversários do Sr. Getúlio Vargas ébrios do triunfo-alcançado contra ele, em 29 de outubro, e
da formação do ambiente pelo qual o Sr. Getúlio Vargas, como eleito do povo e, portanto,
devendo gozar dos direitos que aos representantes da democracia se conferem, não pôde
permanecer no exercício de sua função, obrigado até mesmo a lançar um desafio, da tribuna
da Constituinte, aos seus desafetos que, de políticos, se transformaram em pessoais. A Constituinte cometia mais um erro, pretendendo premar a um membro dela, sob representação legítima: era negar a base mesma da democracia
liberal, ligada à legitimidade e ao respeito ao
mandato popular.
Os adversários do Sr- Getúlio Vargas faziam
constar, na imprensa e nos comícios, que o regime democrático produziria maravilhas no governo que iria organizar. O que se viu, ao contrário, foi a mais desoladora secura de imaginação
c a mais singular inércia, do regime assim composto para atender aos problemas nacionais. O
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custo da vida, que a duras penas o Sr. Getúlio
Vargas estabilizara em limites que possibilitavam o grangeio da subsistência por parte do
povu, subiu a alturas nunca supostas. As emissões de papel-moeda bateram todos os records,
e no entretanto haviam sido apontadas como o!
pecado mais mortal do governo Vargas, que
nelas se apoiara para substituir os empréstimos
externos, cada vez mais onerosos e desonrosos.
à custa dos quais vivíamos, desde a Independência. O Sr. Getúlio Vargas, em 1930, encontrara o Tesouro falido com o derruimento do
plano de valorização da moeda e do café, intentado pelo Sr. Washington Luís. Acresce a circunstância de ter o governo Vargas decorrido,
todo ele, entre a preparação e a deflagração da
guerra, situação que nos impunha, de uma parte,
despesas militares crescentes, e de outra paralisação do mercado internacional para os nossos
pobres produtos de sobremesa. Apesar de todos
os precalços, nenhum governo no Brasil conta,
em seu ativo, com tantas realizações úteis, algumas das quais representam o fundamento de
nossa sobrevivência como nação — tais são
casos específicos a defesa de nosso sub-solo.
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das quedas de água, do petróleo, e a criação da
indústria pesada.
Outro fato digno de nota. Os adversários do
Sr. Getúlio Vargas, já no poder, não tiveram a
iniciativa de uma proposição que fosse capaz de
melhorar as condições de vida das massas populares, nada a justificar a manutenção de assembleias legislativas caríssimas, que se foram
constituindo em viveiros da vasta fauna eleitoral e das famílias e protegidos dos chefes da
democracia vitoriosa. Não houve jamais no
mundo um movimento político mais árido de
ideias, mais peco de iniciativas, mais esmarrido
de entusiasmo, do que o provindo do golpe de
29 de outubro.
O Chefe de Estado que substituiu o Sr. Getúlio Vargas não era feito de molde a interferir,
entre os liberais inviperados na Constituinte,
para os acomodar a certos propósitos e certas
normas de prudente moderação. Constrangido
numa espécie de interinato, sob a impressão de
estar usurpando cargo que pertencia a outro, ao
Presidente deposto, sombra e obcessão de seus
dias e suas noites, não se notalizara, em nenhum estágio de sua vida, por audácia de con-

1
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cepções nem fervor ideológico. Era um oficial
para quem o RISG (Regulamento Interno dos
Serviços Gerais) assumia o aspecto sagrado de
um livro santo. Enquadrava-se no regulamento
militar como a melhor maneira de vencer dificuldades e de subtrair-se ao duro ofício de pensar, Adesista a todos os movimentos revolucionários vitoriosos, não sabendo escolher por si
entre o bem e o mal, preferia ficar ao lado da
lei escrita e da autoridade constituída, fosse
como fosse, sem admiração, sem rancores, flutuando aos embates das correntes de todas as
marés que aluíram a organização governamental nestes últimos quarenta anos. Derivava à
aventura, e ela se encarregara de o levar às
altas posições de mando, para cujo exercício
não se preparara por indiferença e fatalismo,
não prevendo até onde e para onde iria na
crista empolada das ondas de seu insolente
destino- Entretanto, não custa confessar a paciência com que sabia procurar os seus interesses, bastante vulpino para colocar-se, abstraído
e impersonalizado, no meio dos acontecimentos
mais extraordinários sem neles se deixar envolver, para então calcular melhor a força íntima
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que levavam, descobrir a sua verdadeira posição
no tumulto, e recolher quaisquer despojos oportunos. Foi assim que o general obteve a iniciativa do Sr. Getúlio Vargas para seu nome,
como candidato governamental. Havia uma
conspiração em pleno desenvolvimento para
levar ao governo um militar adverso. A este,
em boa lógica, apôs o Sr. Getúlio Vargas outro
militar, com o intuito de neutralizar a conspiração armada e resolver o problema político nas
urnas. Mal pensava ele em que os dois adversários iriam unir-se, para marcharem juntos contra o «inimigo comum». É que, desde muito —
poder-se-ia dizer que desde sempre -— o general
Dutra se ia fazendo requestar por todos os elementos de oposição ao governo, a que, se não
animava, em razão de seu temperamento arredio
e glacial, também não reprimia, por ver nela
uma porta aberta por onde se poderia esgueirar
para estabelecer com os queixosos um sistema
de cumplicidade virtual, por omissão. Candidato sem eleitores, o general deixou a crise atingir
o mais perigoso aspecto, e então, sem esforço,
obrigou aos amigos do Sr. Getúlio Vargas a
promoverem a manifestação do exilado de São
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Borja em favor de sua candidatura, nas vésperas do pleito. A ideia era a de que a vitória eleitora] do candidato liberal, brigadeiro Eduardo
Gomes, constituiria um cataclisma para os amigos do Presidente deposto: votar no general seria obter um mínimo de garantias em relação a
ameaças, que se poderiam positivar com a derrota nas urnas.
Uma pequena carta, ]ida nas vésperas do
pleito no Largo da Carioca, definiu o destino da
candidatura do general Dutra, invalescida com
esse apoio inesperado, porquanto já então os
fatos tinham trazido à luz o papel que o general
Dutra representara, no espaço de dez anos, ao
Jado do Sr. Getúlio Vargas, como centro de convergência e de polarização das oposiç?es que se
preparavam para o assalto definitivo ao regime
de 10 de novembro. O Sr. Getúlio Vargas se
deixou vencer num dos pontos de menor resistência de sua psicologia íntima, a sentimentalidade, que muitas vezes o faz transigir corn amigos importunos, mas que, ao contrário, também
permite que se lhe agregue em torno o melhor
de seus partidários entusiasmados.

1
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O regime de 1945 está prezo às suas origens
liberais e tem de seguir a sua invencível vocação. E' que o liberalismo democrático não
é de modo algum propício às grandes soluções administrativas, uma vez que importa,
na sua vigência, conter, reprimir o Estado
nas suas irremediáveis intromissões, em defesa das massas populares, no jogo das forças
económicas, que ele tem o dever de dirigir, anulando a ação da chamada «livre concorrência»,
que vem a ser, em substância, a combinação de
trustes comerciais poderosos para a exploração
dos consumidores inermes. A questão política,
em si mesma, é só o método de condicionar as
pessoas e as coisas a uma diretiva determinada
de governo. Na organização do poder e no
seu funcionamento, o que temos de ver c como
essas forças económicas operam, e de balizar a
liberdade de operação, que as plutocracias compõem astutamente, por seu fácil domínio sobre o
poder que legisla, tanto mais inclinado a seguir
os interesses que elas representam quanto maior
for o número de membros desse poder, que se
despersonaliza na sua multiplicidade, e tanto
mais aumenta em número mais se diminui na rés-
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ponsabilidade dos atos que pratica. Nem poderia ser diferente a situação que iria surgir com
a volta do liberalismo, filho dileto do capitalismo : «Os movimentos democráticos — escreveu
acertadamente Luiz Rougier, tendo a realidade
diante dos olhos — os movimentos democráticos
estão sempre ligados ao aparecimento no poder
de uma classe média enriquecida pelos negócios
e pela indústria». Só ao capitalismo interessa
isso que se chama liberalismo, no qual se criam
direitos rígidos e se estabelecem normas de garantias permanentes para as classes ricas. O
Direito tem por objetivo estabelecer o que os
autores chamam «a tutela jurídica», ideia essencial do Estado democrático, que Lassale classificou, num resumo admirável, em que peze à
ironia de que vinha carregado, de «ideia de
guarda noturno». Ê que, como também o consideraram os autores de «O Fim do Capitalismo»,
esse Estado democrático, que na sua máxima
expressão foi chamado, para se caracterizar,
seu escopo com inteira verdade, de Estado
Judiciário, o que visa é deixar, na formação da
vida económica, inteira liberdade de contrato
entre ricos e pobres, considerando que tal luta
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sempre se resolve contra os que se encontram
em condições de inferioridade, no que respeita
à força económica e à cultura». ( * )
Seja como for, a volta do Sr. Getúlio Vargas
ao governo não pode deixar de suscitar as consequências inevitáveis da manifestação popular
nas urnas. A questão de método não tem, realmente, importância maior, enquanto o Sr. Getúlio Vargas estiver no poder. Conhecida a submissão pressurosa das Câmaras aos Chefes do
Executivo, ainda os menos capazes, ninguém
acreditaria que elas se fossem rebelar contra
uma personalidade avassaladora, a quem se emprestam qualidades mágicas, como o Presidente
Vargas. Mas, convém pensar logo na organiza( * ) Observação coincidente de Alberto Torres, em
«O Problema Nacional Brasileiro», página 159, tanto
mais importante quando se sabe a posição que ocupou
na alta magistratura do país : «Duas convicções se impõem aos espíritos práticos, na observação do estado
atual da sociedade : que as revoluções e reformas erraram o alvo, restringindo a força e o prestigio, o alcance
e a extensão do poder governamental, c que foram além
da meta, procurando realizar ideias e inútitos, ineficazes
enquanto abstratos e sem base no desenvolvimento e cultura da sociedade e do indivíduo: as fórmulas da liberdade, do direito e da justiça — as chamadas garantias
jurídicas — são meros engodos da autoridade à fraqueza
dos indivíduos...»
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cão do futuro. Criar direitos, para as classes
desprotegidas, constitui vantagem excelente,
como aconteceu à legislação trabalhista do governo Vargas, contra a qual nada puderam os
mais insidiosos e renitentes adversários; melhor
será, sobre os direitos conferidos, organizar o
maquinismo que os sustente na prática.
No momento, basta reconhecer que o povo,
votando no Sr. Getúlio Vargas, não pensou, de
forma alguma, no sistema político sob que ele
vai governar, como não se interessou pela qualidade dos outros órgãos do poder público, que
o ajudem ou interfiram na sua governação. O
povo quis, simplesmente, reencontrar o seu líder
e o levar ao governo, certo de que o uso que
fizer do poder será o melhor para os interesses
coletivos que se lhe confiam.
Esta maneira de entender não é nova. Vem
do passado, em circunstâncias idênticas. Vamos
encontrá-la, de fato, numa carta de Cromwell
— outro homem providencial — datada de
Cambridge, em 1643 : «O Estado, quando escolhe uma pessoa para servi-lo, não lhe indaga
a opinião que conduz; servindo-o com fidelidade, é quanto lhe basta».

REFERÊNCIAS
DA

CRÍTICA

I
Do Prof. Feijó Bittencourt, membro efelivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e professor de
Direito na Universidade do Brasil, é a seguinte carta,
publicada em «A Manhã», do Rio, em fevereiro de 1943:
«Prezado Sr. Rubey Wanderley — Li com a atenção
que seu livro me dispertou em grau crescente, à proporção que lhe percorria as páginas, o que escreveu — não
sei se digo a respeito da época atual ou do nome ilustre
que dá titulo ao seu trabalho. O Sr. estuda uma personalidade política c um escritor político; e nesse caso o
pensamento dominante é um só, e sob ele é que se desdobra a figura do estadista retratado. Deveras, o Sr. lançou um olhar profundo c longo na época em que grandes
transformações políticas se foram definindo no Brasil,
referindo-se a problemas de meio século para chegar às
conclusões apresentadas.
Louvo, no seu livro de historiador, a inteligência arguta com que, nas forças políticas do passado, consegue
ressalvar o que chamo «espírito conservador». De fato,
a sociedade caminha, e é um todo sempre em andamento:
é como a passagem das grandes massas dágua por fim
disciplinadas no escavado do leito. Mas, é necessário
compreender que o génio humano deve sempre manter
certos princípios que comportam a imensidão das forças
coordenadas para terem a passagem natural, e a esses
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princípios não se podem confundir nem perder no seio da
rebeldia despertada — para não dizer «a revolução» latente em toda parte. Quero, assim, referir-me ao Governo: ele deve estar atento e de sobreaviso, mesmo que
seja o único a fazê-lo. A esse respeito, de reação é que
me parece se deverá chamar a doutrina política do pais,
exemplo constante do pretérito, que todos os governos
teem de apresentar. Alexandre Hamilton se consagra nele
mestre entre os norte-americanos. Ninguém quis ainda
fazer, com esse intuito, a exegese da obra de Rui Barbosa.
O Sr. quis fazer, e fez, a respeito do personagem que
estuda, o Sr. Getúlio Vargas.
Todo o governo há-de ter uma estrutura, e essa estrutura nada mais é do que a defesa própria, e a defesa
que ele dispensa à vida social. Mas, nele é que o atacam, e ai é que ele sofre combates pertinazes. Essas
competições, às vezes, ficam de todo cegas com a violência com que se insurgem, trazendo no interesse da vitória
o desejo da ascensão perturbadora.
Os homens de Estado brasileiros conhecem esse embate e essa porfia. Dou à História a incumbência de dizer
que papel eles representam, papel que, em parte, é uma
tradição de manter a autoridade; mas, a maneira de o
fazer — o Sr. acaba de mostrar — se transforma de
época em época. O Sr. apresenta o advento do Presidente Vargas, e mostra quanto ele tem de excepcional
e, ao mesmo tempo, de coerente com o momento que
surge. Eis no que está um dos aspectos mais vivos e interessantes das suas páginas, tão novas pelo espírito de
análise que revelam.
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Firmar-se cm uma época e destacar-se nela, de corpo
inteiro, requer intuição e, ao mesmo tempo, compenetrada conciência do momento que atravessa: eis aí o que
o Sr. vem esboçar a respeito do Sr. Getúlio Vargas,
como político e escritor. Felicito-o por sua argúcia de
historiador e pela maneira como o Sr. adianta as questões, uma vez que o juízo critico a respeito dos homens
públicos do Brasil tem chegado sempre retardado para
se tornar um eco a respeito de vultos que já vão
longe no passado, perdendo-se a lição aproveitável de
ma vida e experiência intelectual.
Seu, atenciosamente, (a.) — Feijô Bittencourt».

II

Do poeta Murillo Araújo, no mesmo jornal, sob o título — «O retrato de um espírito», é a nota em anexo :
«Rubey Wanderley, escritor e poeta, é também professor de História do Brasil e fez especializados estudos da
reforma penal no seu Estado. Mas, a atividade fundamental de seu temperamento, se não estou em erro, é a
do homem de jornal. Ele tem levado a todos os setores
mentais essa observação viva e curiosa, essa vibração
trepidante e inquieta, esse dom de tornar sensacional
mesmo o trivial, que são pedras angulares nas modernas
atividades da imprensa. Ora, publicando agora o último
livro — «Getúlio Vargas» (político e escritor) — o ágil
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jornalista viu-se a braços com a mais difícil de suas
reportagens. Não se tratava de apanhar um fato, surpreender um flagrante, revelar um segredo discretamente
guardado. Era pior. Wanderley ia tomar, em instantâneo, o nu de uma alma — e da alma talvez mais velada,
mais encapotada do Brasil. É o que torna singular o seu
ensaio, em meio das numerosas e frequentes biografias
do Presidente. Todas elas, a começar pela de mestre
Frieschauer, são filmes, mais ou menos coloridos, de datas
e de fatos, em que vemos o chefe do Estado quando menino, advogando em São Borja, deputado ou ministro das
Finanças; mas tudo isso no «écran», isto é, como projeção externa de uma sombra e não como verdadeira revelação de uma conciència. Não é, pois, trabalho fácil
fazer, como ele fez, a descoberta de uma alma; para isso
era preciso um homem que fosse mais que jornalista. E
na sua aventura, agitada como as reportagens novelescas
e famosas, Rubey Wanderley teve de usar a lanterna
romântica do novelista e a sutil e indiscreta e onipresente
escada de seda imaginária do poeta. Ele tinha, felizmente,
ambos os instrumentos, porque viajou em sua juventude
pelo país do lirismo, e é o autor da «Vida de Mário
Háfncr» e de «Alcione», dos melhores de nossa geração.
Com esses meios e uma argúcia mais ou menos sherloquiana o escritor reconstituiu' a ação interior do político
e estadista através dos leves rastros que seus pensamentos costumam deixar nas suas palavras...
Ora, evidentemente, o que deveria interessar principalmente ao Brasil de hoje e ã história de amanhã, é Getúlio
Vargas como espírito, mais do que Getúlio Vargas como

homem. Primeiro, porque a vida é aparente, é visível,
e descrevê-la é mostrar o conhecido; segundo, porque
nos grandes homens a ação decorre do espírito, e apanhar este último é mostrar o irrevelado, indicar a fonte
das ações passadas e, mais ainda, esboçar até mesmo a
preciéncia das ações futuras.
Todo estilo legítimo, sem deixar de estar em função do
artista, instintivamente se adapta ao assunto que quer
exprimir. E assim sendo, essa reportagem, que apanhou
os flagrantes de uma alma, tem uma linguagem totalmente diversa das que revelam os fatos quotidianos da
vida. Nesse mundo do espirito, as palavras não deixam
eco, não ressoam os passos como os vultos não deixam
sombra. E o livro de Rubey Wanderley é assim tecido
de reflexões penetrantes, dessas que parecem abrir para
a alma grandes janelas no silêncio. Eis como inicia ele
o seu perfeito retrato de uma inteligência :
«Ao surgir, há vinte anos, no cenário da política federal, tão fértil em transformações imprevistas, já o Sr.
Getúlio Vargas trazia consigo a marca, o sinal, o cunho
de um mistério. E como seja, certamente, muito curta a
sabedoria humana, a decifrar esse mistério se puseram
muitos autores, em estimáveis ensaios com os dados que
foram compaginando no intuito de levantarem a fisionomia moral do «Presidente» — palavra que substitui o
nome do Sr. Getúlio Vargas, indicando que o estadista se
encontra de tal forma impessoalizado que a função o identifica e o transforma num símbolo. A despeito, contudo,
de tantas luzes com que a critica e panegírico o enqua-
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dram, o mistério se acentua, formando-lhe em torno legenda de magismo, encantação, sortilégio, numa revivescência do fecundo mito a que está nosso espírito para
sempre vinculado, e. nele exerce influência preponderante,
qual o do sutil, astuto, flexível Mefisto. Dá-se, nada obstante, que essa legenda vem entretecida de fatos, compondo a realidade e a imaginativa a persistência de uma
impressão, na manutenção da qual o objeto desse culto e
desse exame talvez pessoalmente se aplique com laboriosa
sagacidade. Se quisermos tomar, diante da figura do presidente Vargas, traço preponderante que o defina, não o
encontramos. É uma alma livre, em plena expansão num
mundo limitado por preconceitos. Essa alma em movimento escapa a todo processo mental de análise, porquanto
não se fixa. não se repete, e às vezes se contradiz».
«Getúlio Vargas», de Rubey Wanderley, é, portanto,
uma silhueta viva e profunda do misterioso grande homem, bem verdadeira e bem alta... e totalmente diversa
das que vemos nas paredes dos cafés.
Murillo Araújo
(«A Manhã», do Rio)».
III

Perfil de Geiúlio Vargas — Rubey Wanderley acaba
de publicar um estudo sobre o presidente Vargas como
político e escritor. O autor desse livro é uma das for-

mações intelectuais mais interessantes da atual geração
de escritores do Brasil .Jornalista desde de criança, —
pois que, quando apareceu na imprensa carioca, ao tempo de Azevedo Amaral, em «O Dia», era quase um menino — ele que trazia um talento cheio de vivacidade e
como bagagem um bom princípio de estudo de humanidades e, especialmente, de nosso idioma, obtidos dentro
do próprio lar, sendo seu pai um notável educador, —
desde logo se criou uma situação de relevo na vida de
imprensa, situação essa que, longe de lhe ser um bem,
se tornou o maior estorvo à demonstração exata de seu
indiscutível valor.
Sua melhor obra anda por aí dispersa nas coleçõcs dos
jornais em que tem trabalhado, verdadeiras obras pri-1
mas de pensamento e de estilo a dormirem naquelas coleções, a maioria das quais não assinadas, o sono eterno
que se segue à efémera vida de vinte e quatro horas do
que escrevemos, os jornalistas profissionais, para o grande público. Lembro-me que, ao falecer Humberto de Campos, Rubey Wanderley, a esse tempo, como agora, novamente, redator do «Diário de São Paulo», recebeu à última hora a incumbência de fazer o necrológio do notável
cronista desaparecido, e o que entregou ao secretário
da redação, uma hora depois, constitue um dos mais incisivos e brilhantes estudos que já se compuseram sobre
o saudoso escritor. Auto-didata, pois que a cultura definitiva de seu espirito ele a fez sozinho, sem influência
ou orientação estranha, e quando lutava arduamente pela
vida — Rubey Wanderley estaria hoje entre os grandes
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nomes de nossas letras, em lugar conquistado palmo a
palmo, se as necessidades de viver não lhe tivessem dispersado a atividade, desviando-a, mesmo, de suas principais preocupações intelectuais, e impedindo dedicar-se
com método à faina de pensar para escrever. Seu companheiro intimo em várias etapas de sua acidentada existência, conhecendo-lhe o valor e as possibilidades de
grandes remigios intelectuais, demonstradas aliás em
«Alciône» — romance a que, por acaso, pôde dedicar-se
um pouco no meio do torvelinho de suas lutas — li com
incomum interesse o volume que agora publicou.
Rubey Wanderley que, no fundo, é um tímido, dá excelente mostra de sua capacidade intelectual ao enfrentar
um tema que é o maior desafio que se poderia fazer, nos
fastos de nossa história, à argúcia de um critico. O homem que polarizou toda a transformação político-social
do Brasil a partir de 1930 é, sem dúvida, um dos mais
sérios problemas de crítica histórica que já conheceram
os analistas dos fatos de nossa vida pública. E o que me
atraiu de maneira especial a atenção no estudo de Rubey
Wanderley foi a sutileza de sua observação sobre a transformação que se operou no espírito do presidente Vargas,
desde que, no governo, e em contacto imediato com as
realidades da situação brasileira, foi sofrendo a influência dessas realidades, para mandatário de um movimento
de opinião lançado em nome do mais romântico dos libe'
ralismos, transformar-se no instituidor de um regime socialista, que alterou os próprios alicerces das instituições
políticas e sociais do Brasil. O interesse desse estudo

está em que é ele o primeiro ensaio de explicação de um
fenómeno que escapa, pela profundeza de suas causas, à
observação do analista superficial. Vulgarmente se tem a
ideia de que tudo quanto ocorreu no Brasil, de 1930 até
hoje, é simples expressão de uma vontade, ou da vontade
de um grupo de homens no poder, e da força que dele
decorre. Os fenómenos político-sociais, entretanto, são o
fruto de forças coletivas, que procuram expansão e, ou
a encontram, naturalmente, pelos processos evolutivos, ou
assumem o aspecto das erupções vulcânicas, rompendo
com violência a crosta da tradição, da rotina, ou dos
interesses que lhe dificultam a livre estuação. Nem sempre essa expansão se faz logo co mdiretrizes definitivas,
por isso mesmo que a conciência coletiva que a impele
amadurece frequentemente quando já produziu o fenómeno revulsivo e as primeiras consequências da erupção,
e refletem, apenas, um anseio, um estado de insatisfação,
um desejo de transformação e, consequentemente, uma
instabilidade de ideias construtivas.
O Brasil era um pais que procurava as suas roupagens institucionais e, incapaz, politicamente, de se governar, traçando rumos decisivos, esteve durante quase
meio século aparentemente vestido com o liberalismo republicano quando, na realidade, o que a vestimenta talhada sob figurino estranho não podia esconder era um
regime de caciquismo, de caudilhismo, mesmo, em certas
de suas regiões e, de uma forma geral, de domínio de
uma oligarquia política formada pelos mais astutos. A
sua inadptação ao regime ingénuo de 1891 não era de
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outra natureza que a do fenómeno de inadaptação de sua
gente, vinda da colonização feita e mmeio físico diverso
do originário. Assim como teve de criar essa adaptação,
durante séculos de desconhecimento reciproco entre o
homem e o «habitat», assim também teve de procurar as
suas próprias instituições, sem encontrá-las, durante muito
tempo. O conflito permanente entre a nação e seu primeiro Imperador, a rotina amável do segundo império, a
mascarada impudente da primeira república, nunca puderam parecer ao Brasil, em cada um daqueles períodos, que
tivesse encontrado seu mecanismo de «self-government».
Essa situação de angústia ganhou a conciência nacional
nos últimos decénios da república. Os movimentos de
rebelião que se verificaram, de 1922 para cá, com curiosa
frequência, mostram bem que se buscava o ajustamento
institucional a aspirações que existiam mas não estavam
definidas. E foi ainda cm torno das mesmas incertezas
que se processou a campanha da Aliança Liberal e a
própria revolução de 30. O Sr. Getúlio Vargas chegou
ao poder como expressão ou agente, daquela força dos
instintos da nação que procurava seu caminho, e, portanto, o problema da realização do ajustamento político
foi o que se lhe pôs ã frente desde logo, e impertinentemente. A originalidade desse problema e sua interpretação por quem tinha a responsabilidade de mandatário de
um movimento irresistível de opinião, tão violentamente
manifestada, é que explica as aparentes incoerências de
suas atitudes.
Em uma viagem em torno da obra do escritor de «A
Nova Política do Brasil», Rubey Wanderley acompanha,

com sagacidade, a evolução da mentalidade política que
realizou, entre nós, a demolição de toda uma estrutura
institucional para construir uma outra, que o contacto
imediato com o problema brasileiro e a responsabilidade
assumida de dar-lhe a solução mais acertada, lhe desenharam definitivamente no pensamento. Esse trabalho de
Rubey Wanderley, em que se mostra, nas poucas páginas em que está vasado, a argúcia e a cultura do observador, e os encantamentos de um estilista de raça, é
talvez o melhor contingente já trazido ao pronunciamento
histórico sobre a revolução brasileira e sobre o estadista,
de alma complexa, e profunda e infinita capacidade de
ação, que é o presidente Vargas.
Ayres Martins Torres
(Redator-chefe do «Diário de
São Paulo») .

IV

Livros novos — Romancista, ensaísta, homem de múltiplos pendores literários, o Sr. Rubey Wanderley estuda,
neste livro a personalidade intelectual do Sr. Getúlio
Vargas, fixando a atenção, especialmente, em duas facetas dela: o político e o escritor.
No exercício da função pública, como na de homem
de Estado, nunca deixou o Presidente Vargas de dar o
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maior apreço às letras e aos que as representam em nossa
terra. Bacharel, antigo parlamentar, orador nato, o Chefe da Nação sempre utilizou a palavra como arma de combate, elemento de persuassão, entre todos eficaz e belo.
Maneja-a com rara precisão, clareza e sobriedade. Não
abusa das figuras literárias, mas as que emprega são
exatas e expressiva. Raramente se conjugam, num mesmo
homem, as virtudes da oratória e a capacidade de ação.
A História registra-nos, dessa dualidade feliz, parcos e
famosos exemplos.
O Sr. Rubey Wanderley analisa, aqui, «A Nova Política do Brasil». «.Leiamos — diz ele — com a devida
atenção os sete volumes desse depoimento intelectual que
o Presidente dá a si. São discursos pronunciados no espaço de dez anos, material autobiográfico concentrado
sobre sem número de questões de ordem prática c especulativa em que se debate o Brasil e o mundo. Primeira
dificuldade encontra logo o observador: é que, em se tratando de um orador nato, consoante o testemunho unânime de quantos privam cm sua intimidade desde os tempos
escolares, os discursos deste livro não foram improvisados,
mas inscritos. Quis, porventura, fugir o Presidente às indecisões do pensamento quando as palavras que o retraíam fogem aos rigores da técnica, que é o domínio da
forma, para obedecer exclusivamente aos ímpetos da inspiração ocasional ou aos dados da memória».
Passa, em seguida, o Sr. Rubey Wanderleyi a estudar
minuciosamente a técnica oratória do Presidente, mostrando-lhe os primores do estilo, a segurança das ideias, a

coerência dos conceitos e das teses postas em relevo. Ê
que, como intelectual, o Sr. Getúlio Vargas guarda, à
maneira da vida política, aquela serenidade que é a fonte
de toda verdadeira energia e a sócia infalível das grandeg
obras,
O livro do Sr. Rubey Wanderley é um estudo exato,
e bem feito, da arte oratória do eminente estadista que
hoje dirige a Nação Brasileira.
BERILO NEVES
(«Jornal do Comércio», do Rio») .
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