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a árdua tarefa de aplicar as ideias, aqui expostas, no
setor educacional riograndense e depois de 1945, tive
que as defender pela imprensa — ante o retraimento
dos governantes face ao problema, calculistas frios, de
silêncios oportunos, receosos de se incompatibilizarem
com as massas eleitorais de determinadas regiões do
Estado, cujos líderes não estimam essas ideias.

CULTURA
Isto posto, entremos na matéria. Que é cultura?
E' clássica a definição de cultura
no seu
sentido antropológico ou sociológico -— de Taylor:
"aquele todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes, e outras muitas capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro
da sociedade". (1)
Logo cultura e civilização são termos equipolentes,
significam a mesma coisa — o produto característico
da interacão entre os membros de um determinado
grupo de homens.
"Pois da associação inter-humana emergem, ou
tendem a emergir corn a repetição, formas de cultura.
Do social resulta o cultural. Ou com o social coincide
quase sempre o cultural". (2)
O termo cultura tem, pois, um conteúdo antropológico ou sociológico — e ainda mais.
Gilberto Freire, em cuja autoridade, amiúde, me
apoiarei, esclarece com nitidez: "Essa expressão cultura
já saiu da esfera antropológica ou sociológica, para
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Gilberto Freire --

(2)

Gilberto Freire —

Sociológica -- 1.° volume.
Sociologia - - 1.° volume.

rica bibliografia que se possa exigir: "Importa apreciar essa realidade substancial, conteúdo do Estado
(como o mármore é o conteúdo da forma artística,
matéria estruturada pela organização jurídico-política,
sociedade com a sua plástica) - - a Nação.

adquirir um sentido político que de modo nenhum
devemos desprezar na nossa qualidade de povo jovem
espalhado por um território vasto e muito visado por
sistemas políticos europeus nos seus sonhos de penetrações culturais, que façam as vezes das muito mais
difíceis expansões territoriais". (3)

E' conjunto de famílias reunidas por um sentimento análogo, de solidariedade religiosa, moral, jurídica (mesmo Deus, mesma língua e Pátria, mesmos
costumes ou leis) que se formou através do tempo
(comunidade de história).

Assim, nesse sentido, cultura é o lastro da organização nacional, vale dizer, é a língua, a tradição, a
cultura, strictíi sensu, sobre que se funda a estrutura
política da nação.
Donde decorre, manifesto, a impossibilidade de
coexistência de duas culturas gerais e fundamentais,
dentro da mesma territorialidade sob pena de se tornar
o país um simples espaço geométrico, aberto a todas as
exigências de grupo étnicos e culturais: um aglomerado de exclusivismos hostis uns aos outros. (4)
Na verdade, o Estado é a Nação politicamente
organizada e a Nação é a coletividade unificada por
língua e raça -- segundo a doutrina de todos os tratadistas dos mais vetustos aos mais modernos.
Não é concebível a sobrevivência de um Estado
erguido sobre a Nação dividida por conflitos de culturas fundamentais antagónicas: o seu destino será o
do Império Austro-Húngaro.
No seu curso de direito público, doutrina o atual
Reitor da Universidade do Brasil, fundado na mais
(3)

Gilberto Freire — O mundo que o Português criou.

(4) Gilberto Freire - - Uma cultura ameaçada: a lusobrasileira.
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Os judeus constituíam a única Nação do mundo
:;em território. Espalhados por todos os países, mantinham o seu vínculo de religião e raça, depois de dois
mil anos, dispensando a necessidade de uma pátria
certa.
Mas a exceção judaica não desmente a lei histórica de que a Nação, para fazer-se, necessita, como elementos integrantes, de raça, idioma — que dá a uniformidade espiritual - - e território.

<

Os hebreus tiveram pátria, da qual foram expulsos; o Templo de Salomão era o centro real e místico
de sua nacionalidade, o símbolo de Israel; tornaram-se
erradios após a conquista romana e não perdem esperanças de volver ao solo dos antepassados, do qual se
dizem espoliados em razão do castigo de D*us. Cultuam a história como um nexo nacional por excelência
(a Bíblia), zelam pela conservação do seu tipo antropológico com uma irredutível noção de unidade racial.
dispõem de um idioma privativo.
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À medida que as nações se desenvolvem, admitem
a variedade de religiões (tolerância de cultos), mas se
atêm ciosamente ao respeito da língua e do território
nacionais.
A linguagem é o principal unificador dos povos.
Começam a perder a "alma nacional" — isto é, a diferenciação étnica, relativamente aos estrangeiros —
quando abandonam o próprio idioma, aceitando o do
país dominador, o da cultura alheia e absorvente. No
passado, as nações se fixaram, adquirindo individualidade política, pela emancipação linguística. À proporção que as literaturas bárbaras afirmaram o seu
respeito pela língua popular, e lhes deram autonomia
contra o latim humanista ou a língua estrangeira
falada por uma elite restrita — demonstraram madureza sentimental, independência, civilização consciente
de uma finalidade, a finalidade nacional.
O amor da terra, que se chama "patriotismo", tem
de começo um caráter económico: o homem, com a
tribu, ou o clã, defende a sua propriedade, o pedaço
de chão que fez "seu", pela ocupação e pelo trabalho,
e do qual se alimenta o país, que é esse domínio "em
grande". Mas um sentimento religioso, uma afeição
poderosa, revestem o "interesse" da terra própria de
uma categoria sagrada. Ali nasceu, aí lhe morreram
os pais. Ligou-se a ela o indivíduo por uma predileção
natural: os ossos dos avós tornam a terra uma parte
do culto doméstico, a base física na sociedade histórica. "Lês vivants seront de plus en plus gouvernés
nécessairemente pour lês morts", disse Augusto Comte.
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"Que há de mais sagrado que a moradia de cada homem? — perguntou Cícero. O corpo temperou-se-lhe
para o clima pátrio; habituou-se a colher o pão de sua
sementeira ou a pastorear o gado de sua criação; na
infância e na mocidade, achou incomparável a sua
terra, mesmo quando ela é rude e ingrata; já não quer
outra, na idade adulta, e na velhice. Em seguida, o
amor do solo natal se converte em orgulho, pelas realizações do trabalho coletivo: a sua civilização. A
consciência da pequena sociedade transporta para as
relações políticas os sentimentos pessoais. A animosidade em face dos grupos vizinhos exalta os deveres
para com a "pátria". O ser moral vence o ser animal.
O homem isolado pode desfazer-se de uma propriedade e mendigar a nutrição; mas o homem civil defende a propriedade comum - - a Pátria -— como ao
lar dos filhos, ao cemitério dos antepassados, à paisagem do seu espírito, ao repouso de sua vida, à dignidade de sua gente, à honra própria. O patriotismo é
instintivo como um estado de excitação, peculiar à
sociedade em elevado grau de cultura. Pode ser reputado, a "solidariedade dos semelhantes", como diria
Spencer, em oposição aos estranhos. Por isso a Nação
é, em teoria, imortal. E' uma realidade social.
Deduz-se disto, que é o ambiente onde a vida civil
atinge a plenitude.
E' o meio favorável ao desenvolvimento do Estado pela massa de interesses juridicamente protegidos (Gerber e Ihering) (5).
(5)

Pedro Calmon — Curso de Direito Público.

Mas, perguntar-se-á - - tem o Estado direito de
impor uma cultura fundamental no seu território, com
exclusão das adventícias que pretendam instalar-se no
país?
Indiscutivelmente tem, porque o Estado que, no
seu território, admitir a oposição de outra cultura está
comprometendo a sua sobrevivência e negando a sua
soberania.
Essa proposição encerra um axioma evidente e
não uma petição de princípio.
Mesmo para aqueles que não admitem senão o
Estado jurídico, soberania "é a qualidade do Estado
de não ser obrigado ou determinado senão pela sua
própria vontade, nos limites do princípio superior do
Direito, e de acordo com o fim coletivo que se propõe
a realizar". (6)
Ou, como quer Ihering: o caráter do Estado é
ser urn poder superior a toda outra vontade, num
determinado território.
Poder-se-iam alinhar centenas de opiniões, nesse
sentido.
Entretanto, a visão total do problema e a evocação dos acontecimentos internacionais, deste último
decénio, poder-nos-á levar, ainda, a esta interrogação:
tem o Estado direito de impor o seu "imperium" às
minorias estrangeiras localizadas no seu território?
Um, partidário do Estado totalitário não terá
dúvida em responder pela afirmativa; um cultor do
(6) Lê Fur, apud Viveiros de Castro Direito Público.
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Estado jurídico, entrará, de certo, em dúvida, pelo
respeito devido aos princípios da liberdade individual
e da inviolabilidade da pessoa humana.
Cumpre, então, definir o que seja uma minoria
estrangeira e indagar da possibilidade da sua existência
no Continente Americano.
Hildebrando Acioli, na última edição de seu tratado de Direito Internacional Público, do ano findo,
esgotou a matéria e aqui damos as suas conclusões:
"Até a primeira guerra mundial eram às liberdades
de ordem religiosa que se limitavam as garantias fornecidas pelos tratados internacionais.
"Com os tratados que puseram termo à dita guerra,
surgiu um novo sistema, cujas principais características
foram as seguintes: a) a proteção do Estado não
se deve limitar às minorias de religião: deve cobrir
também as minorias de raça e de língua; b) essa proteção não é concedida apenas aos indivíduos, tomados isoladamente, mas também ao conjunto de cada
minoria, considerada como entidade coletiva; c) a
garantia dos compromissos internacionais assumidos
nessa matéria é confiada à Liga das Nações.
"Esses novos princípios foram consignados nos
aludidos tratados de paz e em vários outros atos internacionais, especialmente dedicados à proteção de minorias, bem como nalgumas declarações feitas perante
o Conselho da Liga das Nações.
"Os direitos reconhecidos às minorias, pelos mencionados tratados e declarações, foram postos sob a
garantia da Liga das Nações. As controvérsias que
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pudessem surgir a respeito dos mesmos deveriam ser
submetidas à Corte Permanente de Justiça Internacional.
"Que visava, porém, em, última análise, esse sistema? Seu objetivo não era, sem dúvida, a dissociação dos elementos minoritários englobados num Estado, mas, ao contrário, a associação mais íntima desses elementos à maioria da população do Estado, assegurando a este uma unidade política mais perfeita.
"Como os ditos tratados e declarações não tenham
submetido à obrigação de assegurar a proteção das
minorias todos os Estados que possuem ou possuíam,
entre os seus habitantes, populações diferentes, alguns
Estados aos quais foi imposta tal obrigação pretenderam fosse o novo direito das minorias transformado
numa regra universal.
"Nesse sentido, a Lituânia propôs, na 6,a Assembleia da Liga das Nações, a celebração de uma convenção geral, assunto que provocou, mais tarde (dezembro de 1925) no Conselho da Liga, interessante
declaração escrita do representante do Brasil, embaixador Afrânio de Melo Franco.
"A proposta lituana exigia, como condição prévia,
uma definição precisa do que se deve entender por
minoria. O Sr. Melo Franco observou, então, que
esse termo, tal como o entendem os tratados, não se
aplica a um mero agrupamento étnico encrustado
no corpo de um Estado, cuja maioria seja constituída
por uma população de raça diferente. E acrescentou
que a simples coexistência de agrupamentos humanos,
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étnicamente diferentes, no território e sob a jurisdição
de um Estado, não basta para que se deva reconhecer
a existência, nesse Estado, de uma ou mais minorias
que tenham necessidade da proteção que aqueles tratados confiaram aos cuidados da Liga das Nações.
A seu ver, a característica essencial das minorias era
um atributo psicológico, social e histórico. No sentido
dos referidos tratados — acentuou o representante
brasileiro — a minoria era o produto de lutas mais ou
menos remotas, entre certas nacionalidades, e da transferência de certos territórios de uma soberania a outra,
através de fases ou períodos históricos sucessivos. Ora,
como esses fatôres não atuaram da mesma forma, ou
não apareciam em todos os Estados membros da Liga,
e. no Continente Americano, eram absolutamente inexistentes (o grifo é nosso) — parecia-lhe impossível a
adesão de todos os Estados à convenção geral proposta
pela Lituânia.
"Em setembro de 1934, a mesma ideia de generalização do regime da proteção das minorias surgiu de
novo, perante a Liga das Nações, por sugestão da
Polónia. Mas foi comlbatida por diversos delegados e
não teve seguimento. Em todo caso, no ano anterior,
a própria Assembleia da Liga, por proposta da delegação francesa, havia manifestado a esperança de que
os Estados não ligados por qualquer obrigação convencional concernente às minorias, observassem, no tratamento de suas minorias, pelo menos o grau de justiça
e de tolerância exigido pelos tratados a que os outros
se achavam sujeitos.
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"Seja como for, pode ter-se como certo que, em
face do sistema confiado à garantia da Liga das
Nações, a palavra minoria não se deveria aplicar a
simples imigrantes. Estes são meros estrangeiros até o
momento em que forem incorporados à nacionalidade
do Estado, e, depois, não terão qualidade para reivindicar os direitos das minorias (o grifo é nosso).
Charles de Visscher acentuou de certa forma esta
ideia, dizendo que "uma minoria, no sentido próprio
do termo, é constituída por um grupo que, fixado
historicamente num território determinado, se opõe
tradicional e conscientemente, por certos traços distintivos, à massa dos cidadãos do Estado ao qual está
incorporado". E, na verdade, o que se teve em, vista,
nos ditos tratados, foram realmente grupos fixados
historicamente nos países em causa, grupos que, apesar dos séculos, conseguiram manter, entre gente estranha, as características próprias das respectivas nacionalidades de origem.
"Em dezembro de 1938, por iniciativa da delegação brasileira, a 8.a conferência internacional americana, reunida em Lima, adotou uma resolução na qual
declarou que o sistema de protecão das minorias não
podia ter aplicação na América, "onde não existem as
condições que caracterizam os agrupamentos humanos
aos quais tal denominação é conferida", e acrescentou
que "os residentes considerados como estrangeiros pela
lei local não podem invocar coletivamente a condição
de minorias".
14

"A questão da protecão das minorias deixou de
ter a importância que possuiu até o início da segunda
guerra mundial. No quadro da Organização das Nações
Unidas, nada há que se refira diretamente a esse problema. Parece que a ideia da protecão internacional
dos direitos do homem, contida na Carta das Nações
Unidas foi julgada suficiente para a solução do problema" (7)
Essa lição, de fundamentos jurídicos e históricos
translúcidos, dispensa qualquer comentário.

(7)
blico.

Hildebrando Accioly

Direito

Internacional

Pu-
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que mal dissimula a intenção de ostentar um arianismo duvidoso e ingénuo.

CULTURA LUSO-BRASILEIRA
A cultura nacional é eminentemente luso-brasileira, como decorrência de dois fatôres. O primeiro é a
conquista: os portugueses descobriram, conquistaram e
povoaram este imenso País, realizando feitos de energia e penetração que ainda hoje, com os recursos modernos, seriam prodigiosos; repeliram o corsário inglês,
o invasor francês, o conquistador holandês — afirmando sempre o seu direito sobre a terra; dilataram o
território e deram-lhe' novas extremas, ainda que a
preço de guerras, que se estendem da remota fundação
de Sacramento, em 1680, à incorporação da Cisplatina,
nas vésperas da Independência.
Enfim legaranvnos um Brasil possuidor de uma
área três vezes superior à que fora fixada pelo Tratado
de Tordesillas.
O segundo é o génio colonizador do português.
Não faltam "sociólogos" de carregação, impertinentes
veranistas da história social que malsinam a colonização lusa e vertem as últimas lágrimas patrióticas sobre
a fracassada conquista batava — mas a sua crítica, via
de regra, bem revela o preconceito aristocrático com
que concebem a ideia de raça — numa atitude mental
16

Dois espíritos eminentes, afastados no tempo e na
maneira de conceituar a vida — Eduardo Prado e
Gilberto Freire, puseram definitivamente esta questão
nos seus termos, não jogando com elementos passionais, mas apreciando-a em face da história e da sociologia, compreendendo-se esta como ciência em mais
íntima dependência de outras ciências.
Eduardo Prado, espírito singular que as novas
gerações desconhecem, numa das suas admiráveis conferências, escreveu: "E há entre nós, brasileiros, quem
lastime não terem os holandeses ficado senhores do
Brasil. Esta queixa do destino é fútil, porque, como
finamente observou, há pouco, o Sr. Assis Brasií,
caso os holandeses tivessem feito desta terra um país
bem governado e feliz, não seríamos nós que aqui estaríamos gozando esses bens, mas sim os holandeses e
seus descendentes. E demais, tudo quanto os holandeses têm feito no resto do mundo nos leva a crer
que, senhores eles do Brasil, esta terra seria uma
vasta feitoria, organizada com método1, com ordem,
com energia, talvez, mas seria uma colónia em que uns
poucos brancos seriam tiranos de milhões de índios
e de negros. Com a colonização portuguesa e católica,
viemos a ser, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas reais ou pretensas desvantagens étnicas,
viemos a ser nós mesmos, isto é, uma nação e um
povo
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E' um fato bem conhecido de todos que estudam
a história da colonização, que os espanhóis e, talvez,
um pouco mais ainda, os portugueses, são os europeus
que mais e melhor se aliam às diferentes raças que
eles têm encontrado pela terra, na sua missão de descobridores e povoadores do mundo. E isto é um atestado
de força e de vitalidade incontestáveis, que se revela
nos climas mais ardentes.
Ufane-se aquela (a América do Norte) de todas
as suas grandezas; tenhamos nós o nosso orgulho: o
de sermos um povo que deve a sua existência, não à
trucidação de uma raça inteira, hecatombe que o
protestantismo não impediria no sul, como não soube
impedir noutras regiões, mas à fusão de raças opostas,
diversas de origem, e que o catolicismo, renovando o
seu antigo prodígio da cristianização e da absorção dos
bárbaros, soube também na América ensinar, civilizar,
abençoando a união fecunda das raças, de que deviam
brotar tantas nações. (8)
Gilberto Freire — com quem começaram a rigor
os estudos sociais do Brasil, devendo considerar-se o
que ficou para trás, uma espécie de período preparatório — ensina: "Já tive ocasião de afirmar uma vez,
a propósito da arte erudita e popular dos portugueses,
o que agora vou repetir com sentido mais largo: que
a história inteira dos portugueses e não apenas a das
artes — os revela um povo com uma capacidade única
de perpetuar-se noutros povos. Mas sem que o povo
(8)
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Eduardo Prado — Collectaneas •—• 4.° volume.

português tenha feito nunca dessa perpetuação uma
política biológica e anticristã de exclusividade: nem
exclusividade de raça, nem exclusividade de cultura.
"Ao contrário: o português se tem perpetuado, dissolvendo-se sempre noutros povos a ponto de parecer ir
perder-se nos sangues e nas culturas estranhas. Mas
comunicando-lhes sempre tantos dos seus motivos
essenciais de vida e tantas das suas maneiras mais
profundas de ser, que passados séculos os traços portugueses se conservam nas faces dos homens de cores
diferente, nas fisionomias das casas, dos móveis, dos
jardins, nas formas das embarcações, nas formas dos
bolos".
"O português foi por toda parte, mas sobretudo
no Brasil, esplendidamente criador nos seus esforços
de colonizador. A glória de seu sangue não foi tanto a
de guerreiro imperial que conquistasse e subjugasse
bárbaros para os dominar e os explorar do alto. Foi
principalmente a de procriador europeu nos trópicos.
Dominou as populações nativas, misturando-se com elas
e amando com gosto as mulheres de cor.
, A essa capacidade que lhe serviria de base física
ou biológica a um domínio colonial impossível de ser
realizado por gente escassa — como a portuguesa no
século XVI — que fosse ao mesmo tempo pouco inclinada ao contato amoroso com as mulheres de cor, o
colonizador lusitano acrescentou a aptidão, igualmente
espantosa em povo tão pequeno, de transplantador para
os trópicos de valores essenciais de cultura europeia.
— 19

Transplantação que permitiu desenvolver-se no
Brasil, com elementos étnicos tão diversos e em meio
físico tão diferente do europeu, uma civilização que se
conserva até hoje predominantemente portuguesa nos
seus motivos mais profundos de vida". (9)
Está rigorosamente certo o sociólogo de "Casa
Grande e Senzala" e não foi pois exato Euclides — e
essa é, talvez, a primeira vez que discordo do gigante
de "Os Sertões" — quando disse: "Chegávamos ao
alvorar da nossa idade com os traços denunciadores
de nacionalidades distintas. Dizem-no todos os casos
dos tempos anteriores. O drama da Inconfidência
terminara recentemente no Sul, sem que o seu desenlace trágico comovesse o norte, onde, por sua vez, em
quadra mais remota, a luta contra os batavos se abria
e se encerrara com o divórcio completo das gentes
meridionais". (10) A verdade é que a colonização
portuguesa avançava lentamente, à maneira daquela
política de mancha de azeite, de que falava o General
Liautey em Marrocos: as dificuldades criadas pela
extensão territorial e pelos ínfimos índices demográficos explicam o interregno imenso, existente entre as
datas que assinalam o início da colonização em vários
pontos do país — São Vicente 1532 e o Rio Grande
1737. Mas, quando, no seu lento avanço, a colonização
portuguesa atingia a novas regiões do país, caracterizava-se, de logo, aquela unidade de sentimento e de
cultura que singulariza o mundo que o português criou:
(9)
(10)
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Gilberto Freire — op. cit.
Euclides da Cunha —. A margem da história.

isso sem sacrifício, é claro, das diferenças nacionais ou
regionais e sem darmos à palavra sentimento um
significado absoluto, à parte da experiência social dos
homens.
E a História certifica essa afirmativa: A América
Espanhola fragmentou-se em dezenas de países, a Holanda não fundou novas nacionalidades — mas a América Portuguesa sobreviveu una e íntegra, habitada por
uma nação consciente — fruto natural do caráter humano da colonização portuguesa.
Euclides reconhece essa verdade, em outro livro:
"De fato, ali (no vice-reinado do Peru) não se fundou
uma colónia, no significado que, já naquele tempo, lhe
sabiam dar os portugueses". (11)
Por tudo isso, ninguém se lembrara, até poucos
anos, de contestar à cultura luso-brasileira, lastro da
nossa democracia social e étnica, instrumento de permuta espiritual entre todos os brasileiros — o seu
primado de cultura geral e fundamental.
Mas, perguntar-se-á, deve a cultura luso-brasileira
fechar-se em si mesma e repelir as influências de outras
que se transferem para o país? Só um indivíduo ainda
portador do espírito do mandarinato, impermeável aos
séculos e aos ensinamentos das ciências sociais — poderia responder pela afirmativa.
Nesse passo, ainda é decisiva a lição de Gilberto
Freire: "Não me parece que o Brasil deva fechar-se na
sua cultura tradicional luso-brasileira. Defendê-la, sim,
(11)

Euclides da Cunha — Peru versus Bolívia.
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pois ela é nossa principal condição de vida e de nação.
Mas djefendê-la, desenvolvendo-a".
"Ao sugerir a defesa da cultura luso-brasileira
como essencial ao nosso desenvolvimento autónomo em
face de qualquer imperialismo de cultura — o imperialismo económico seria, por inclusão, um imperialismo de cultura -- que possa nos ameaçar em futuro
próximo (seja esse imperialismo europeu, asiático ou
americano), não é nenhum nacionalismo estreito ou
jacobinismo ranzinza que advogo. Nenhum jacobinismo ouriçado contra tudo que for influência ou ação
cultural, que venha a dar à nossa vida e à nossa paisagem cores diversas das tradicionais, das luso-brasileiras.
Ao contrário: creio que a nossa tradição pode
enriquecer-se muito, e muito, no contato com as culturas trazidas pelos imigrantes alemães, italianos, poloneses, espanhóis, húngaros, Japoneses, judeus. Pode
e — passando francamente do plano sociológico para
o político e normativo — deve. Creio que vários usos,
elementos de culinária, de decoração, de arquitetura,
de música, de literatura, de esporte, de técnica de
trabalho, não só de origem italiana como de procedência alemã, polonesa, espanhola, húngara, austríaca,
israelista e até japonesa, podem e devem, ser lentamente incorporados ao todo cultural brasileiro.
Essa incorporação será de vantagem considerável
para nós. Será um enriquecimento para a nossa cultura, para a nossa vida para a nossa paisagem. De
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modo nenhum me parece que idiomas com o rico
conteúdo cultural do alemão ou do italiano devam ser
desprezados ou combatidos como inimigos pela gente
brasileira: ao contrário, devem ser aceitos como estímulos ao nosso progresso cultural. Mas nunca, é claro
ao ponto de qualquer dos dois - - o idioma alemão ou
italiano — tomar em qualquer região, o lugar da língua
tradicional, essencial, nacional, que é a portuguesa.
Esta que se enriqueça de germanismos e de italianismos
como já se enriqueceu de indianismos, africanismos
e galicismos. Mas continuando, na sua estrutura e nas
suas condições de desenvolvimento, a língua portuguesa é a língua de todo o Brasil. A língua, também,
desse conjunto transnacional de valores de cultura que
é o mundo de formação lusitana.
Esse primado de cultura de origem principalmente
portuguesa no Brasil: o primado da língua — a língua
portuguesa enriquecida, como aliás aquele bloco inteiro
de cultura, pelo que já assimilou do indígena, do
africano, do holandês, do espanhol, do francês — não
deve nunca significar exclusividade.
Aliás, está dentro da tradição portuguesa no Brasil como no Oriente e na própria África a tendência
para assimilar elementos estranhos. E assimilá-los sem
violência, dada a oportunidade que sempre ou quase
sempre, lhes tem dado de se exprimirem. De modo
que a assimilação se faz docemente e por interpenetração. A assimilação ou a contemporização". (12)
(12)

Gilberto Freire — op. cit.
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A CONTESTAÇÃO

NAZISTA

Senhores. Não pertence aos nossos dias a oposição
ao primado da cultura luso-brasileira — cultura geral
e fundamental, lastro da nossa estrutura política, fundamento da nossa democracia étnica; instrumento da
nossa experimentação social, acentue-se ainda uma
vez.
Em "Província" — revista na qual o vigoroso espírito de Moisés Velhinho vem cumprindo, com mérito
incalculável a tarefa de preservar os elementos fundamentais da tradição local, os autênticos valores do
passado — o Sr. Ernesto Pellanda lançou um trabalho que não pode deixar de ser citado aqui — "O
colono alemão, o deutschtum, o nazismo e a sua
recuperação nacional".
O ensaio do brilhante polígrafo merece ser referido, não só pelo valor intrínseco do trabalho como pela
coragem moral que representa a sua publicação numa hora em que quase todos procuram silenciar,
oportunisticamente, sobre esses problemas.
Ali se mostra muito bem que — "Vencida a
Áustria, em 1866, unificada a Alemanha em 1870, sobre a suserania da Prússia, não seria mais essa a linguagem (de acatamento ao Brasil) dos seus diplomatas e

24 —

dos seus intelectuais: V. A. Malte Brun, em 1882,
já não queria "essas impropriamente denominadas Colónias, em que os alemães, uma vez estabelecidos, não
ficam mais alemães da nação", mas colónias propriamente ditas e J. Stoeklin afirmava: "Nosso fim, nosso
alvo supremo, é elevar a Alemanha do papel de potência continental ao de uma potência cuja influência
se estenda pelo mundo inteiro. Nosso fim é fazer de
nossa Pátria uma nação que abrace poderosamente a
terra e exerça um influxo renovador na civilização da
humanidade" e Van der Brugg concluía em 1883,
"será preciso que, então, tiremos pela conquista, a
preço de sangue e de dinheiro as colónias dos estados
europeus". (13 )
Mas foi o surto nazista que transformou essas distantes manifestações dos imperialismos etnicocêntricos
em doutrina articulada e pregada, ostensivamente, no
território nacional. Fundado na teoria do sangue, levando às últimas consequências o princípio — "o alemão conserva-se para sempre alemão, não importa o
país para que o tenha conduzido o destino", o nazismo
entrou a organizar e a pregar a resistência dos núcleos
de sangue alemão, localizados em, outros países, às
culturas nacionais, com claro intuito político.
Não indicarei aqui o processo empregado pelo
nacional-socialismo nessa obra de infiltração: quem se
interessar pelo assunto, encontrá-lo-á nos livros publicados naqueles tempos. De resto, isso pertence a um
(13) Ernesto Pellanda — O colono alemão, o deutschtum,
o nazismo e a sua recuperação nacional — Província — n.° 2.
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passado sepultado sobre os escombros da Chancelaria
do Reich. . .
Mostrarei apenas o desenvolvimento doutrinário
que tomou a ideia de substituição da cultura luso-brasileira pela germânica — através de tópicos do trabalho mestre desse género.
Em 1935 foi fundado o Círculo Teuto-Brasileiro
de Trabalho, por um grupo de brasileiros de origem
alemã, que foi à Alemanha para dedicar-se a estudos
profissionais. O Círculo era dirigido pelo Dr. KarlHenrique Hunsche, tendo como principais colaboradores Gerhrard Dohms, Fritz Sudhaus, Dr. Karl Oberacker, Gottfirel Dohms, Gottschald, todos eles brasileiros, nascidos no Rio Grande do Sul. O Círculo era
constituído de 44 membros, dos quais 29 teuto-brasileiros, 13 alemães e 2 teuto-paraguaios.
Nada mais
expressivo do que a indicação agora feita: os problemas brasileiros eram abordados e resolvidos num círculo de estudos em Berlim!
Da conferência do seu presidente — '"Problemas
brasileiros sob o prisma teuto-brasileiro" — trabalho
aliás brilhante, tendenciosamene deduzido da obra de
Calógeras, Pedro Calmon, Graça Aranha e outros
escritores brasileiros, destacarei os trechos que se seguem — esclarecendo, antes, que o Dr. Hunsche, na
sua conferência, reconhece que o espírito de brasili»
dade, um dos três pontos principais da doutrina integralista (os outros dois são o totalitarismo e o dinamismo, segundo ele), é, hoje, base de todo o partido ou
movimento brasileiro, inclusive o comunismo (embora
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utilizado por este como disfarce, de acordo com a sua
opinião, também) — razão pela qual a sua crítica ao
Integralismo estende-se aos demais partidos ou tendências nacionais.
"O integralismo, que aqui assume a herança do
nativismo lusitano, concebe a brasilidade de tal modo
como se o Brasil fosse um Estado nacional segundo o
modelo europeu ocidental, portanto um Estado que
histórica, linguística e sociològicamente constitui u'a
maior ou menor unidade nacional. O conceito de brasilidade é, então, moldado segundo essa interpretação e
adquire, assim, o mesmo valor, como p. ex., a palavra
italianitá, anteposta ao fascismo por Mussolini. Italianitá ou brasilidade neste sentido especial integralistanativista não é, porém, nada mais do que a palavra
alemã Volkstum (etnia). No entanto, só pode haver
uma etnia onde há um povo. Mas o Brasil é um país
típico de imigração, isso é, um país, que por força do
destino, deve servir de pátria para todas as raças e todos os povos desta terra. O Brasil, por isso, também
não possui um povo, no sentido europeu da palavra,
no que os próprios integralistas concordam perfeitamente. O Brasil somente possui um povo no sentido
de uma população. E é isso que é preciso frisar bem:
no Brasil não há um povo, a não ser no sentido de
população.
Se agora, não obstante tudo isso, o integralismo
constrói uma etnia brasileira segundo o conceito europeu da palavra "povo" — a brasilidade — percebe-se
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imediatamente o erro que necessariamente ficou incluído neste conceito.
Em primeiro lugar ele se baseia sobre um conceito
do povo brasileiro não existente, e copiado de nações
europeias nacionalistas. E' o primeiro item. Mas muito
mais grave é o segundo, isso é, que o nativismo lusitano e com ele o integralismo, dão ao conceito de
brasilidade, com uma interpretação tipicamente lusobrasileira. Pois vejamos o que segundo a concepção
integralista-nativista faz parte do conceito de brasilidade. Em primeiro lugar o abandono de todos os valores étnicos, como língua, sangue e costumes a favor
da língua portuguesa, dos costumes lusitanos e a favor
da fusão lusitana de raças e culturas. Isso significa,
porém, que o integralismo e o nativismo, embora não
exista um povo perfeitamente definido, e, por consequência, também uma etnia, basearam, não obstante,
a sua brasilidade num conceito étnico perfeitamente
definido, a saber, na etnia lusitana. A etnia lusitana
que representa o legado linguístico, sanguíneo, histórico de uma determinada e considerável parte dos atuais
brasileiros — os luso-brasileiros — é deste modo
estendida de u'a maneira completamente injustificada,
sobre todo o Brasil, com as suas múltiplas outras
etnias não lusitanas. A forma de brasilidade defendida pelo nativismo e integralismo nada mais é assim,
que a exigência completamente injustificada do predomínio da etnia lusitana no Brasil. Ela não é brasilidade no verdadeiro sentido da palavra, mas sim
imperialismo étnico lusitano.
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Este imperialismo étnico lusitano pode ter a sua
razão de ser nas colónias portuguesas e mesmo poderia
ter sido Justificável também no Brasil, mas isso enquanto colónia. Mas desde que o Brasil pela declaração de sua Independência em 1822, começou a
dirigir os seus próprios destinos, tendo chamado os
alemães e demais imigrantes europeus para contrabalançar as tendências dos luso-brasileiros, sempre voltadas para Portugal, desde aquela época, nós, como
descendentes daqueles imigrantes, não-portuguêses,
chamados para o país, fazemos parte da nação brasileira e podemos nos defender com toda a razão contra
o fato de que no próprio século 20 os luso-brasileiros e
portugueses ainda nos queiram tutelar e mesmo prescrever o que, segundo a sua etnia lusitana, quer dizer
brasileiro.
Depois de tudo que foi exposto e baseados na
nossa interpretação dinâmica e criadora da história,
voltada para o futuro, devemos chegar a uma retificação fundamental do conceito de brasilidade. Devemos eliminar tudo do conceito até então em vigor que
seja lusitano e somente lusitano. Pertence aí, em primeiro lugar, a ideia de que somente se pode ser um
brasileiro 100%: 1) quando se fala o português como
língua de berço, 2) quando se tem o nome José de
Sousa Melo ou João Caetano de Andrade e Silva e
3) quando se possui, pelo mínimo, um antepassado
luso-brasileiro ou misto no seu pedigree. Essa ideia
é errónea e não está de acordo com a realidade brasileira, portanto ela não é brasileira. Brasilidade é, e
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somente pode ser, o sentimento de profunda união
com o solo brasileiro e a nação brasileira, ambas as
coisas, porém, sem nenhuma tendência de imperialismo étnico por parte de qualquer etnia isolada.
Pois o Brasil, como país de imigração que é, e onde
ainda hoje aportam levas e levas de imigrantes, deve
servir de pátria não somente para uma etnia isolada,
mas sim para todas as raças e todos os povos representados no país". (14)
A conclusão dessa filosofia política (que até evocava conceitos do então prefeito da capital e contém
flagrantes inverdades, consignando conceitos nunca
emitidos aqui) era a necessidade de se transformar o
Brasil numa federação de etnias diversas, cada qual
com a sua língua, história e tradição, enfim num conflito (para eles coexistência!) de culturas — sem uma
geral e fundamental! Como se vê, era um hábil preparo
de futuros sudetos. . . Hoje, é claro, esses traidores em
atividade e rebeldes em estado potencial, são "ótimos
brasileiros", vítimas de injustiças e perseguições passadas — já que lhes não convém ligar o seu destino ao
de uma Alemanha esmagada. . .
Depois dos princípios aduzidos, no início desta
palestra — e que valem pela autoridade dos mestres
invocados e por seus fundamentos jurídicos e históricos — essa doutrina se desfaz contra os nossos direitos políticos como espumas contra um rochedo — e
(14) Aurélio da Silva Py — O Nazismo no Rio G. do
Sul (relatório) .
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resumamos em dois itens a teoria desagregadora e a
contestação que se lhe opõem:
1.° — O Brasil é uma terra de ninguém, na qual
se entrechocam grupos de várias origens étnicas.
2.° — Os teuto-brasileiros (repito essa expressão
com protesto, apenas para ser fiel ao Dr. Hunsche)
tem deveres apenas para com a terra — já que lhes
tocou na divisão da América, um trato de território,
que fecundaram com o seu trabalho.
Falecem a essas proposições:
1.° — Fundamento histórico. A nacionalidade
reponta quando Villegaignon é expulso, do Rio de Janeiro, e se afirma, no Monte das Tabocas, quando os
brancos de Fernando Vieira, os negros de Henrique
Dias e os índios de Felipe Camarão se ligavam na
brasa viva da batalha.
Dominávamos a terra há mais de três séculos,
aliás, com direito incontestado; possuíamos mais de
três séculos de língua, de tradição e de história —
quando aqui chegaram as correntes imigratórias.
2.° — Fundamento jurídico. Segundo a lição
acorde dos juristas, o Brasil era um Estado perfeito,
com a soberania reconhecidamente constituída, formado pelo processo de sublevação da nacionalidade,
que se formara no país — quando aqui chegaram os
primeiros imigrantes.
Nunca constituíram uma minoria no sentido político do termo, como já vimos.
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Aceitavam a nossa soberania e se colocavam sob o
império das nossas leis: vinham como imigrantes e não
como conquistadores.
De resto, no contrato de engajamento dos colonos,
segundo ofício do Consulado do Brasil em Bremen —
os imigrantes "seriam admitidos como cidadães brasileiros, cujo foro gozariam logo ao chegar". (15)
E os seus descendentes não procuram dissimular
essa condição originária: "Aqui chegaram a convite e
chamado do Brasil, não como hóspedes, fugitivos ou
mendigos, mas como homens livres, imbuídos da mais
nobre aspiração para se vincularem ao solo que vinham
habitar; pelos laços mais puros da fé e da cidadania". (16)
Eram essas as aspirações nazistas, que estão bem
mortas e enterradas, pelo menos sob aquele rótulo.

"O TRACIONALISMO"
Senhores. Já agora, nesta altura do trabalho, devo
resumir, ainda mais, o que me falta dizer. Mas não
posso deixar de perguntar: só o nazismo procurava opor
à cultura luso-brasileira a cultura germânica?
Entra aqui, liminarmente, a constrangedora nota
— a explicação pessoal.
Para muitos sou tido como inimigo incansável da
gente de origem germânica.
Sem nenhuma intenção oportunista — pois aqueles que isso afirmam podem continuar a repeti-lo, com
a minha indiferença — mas para escoimar esta palestra de um vício de suspeição — embora incapaz de
toldar a limpidez das razões expostas — desejo destacar quanto é improcedente essa arguição.

(15) F. de Leonardo Truda — A colonização alemã no
Rio G. do Sul.
(16)
(1949)
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Proclamação — 25 de julho — O dia do colono

Sou, pela linha paterna, descendente dum alemão,
componente do terceiro grupo em que se dividem os
imigrantes, segundo o critério adotado por Emílio
Willems (17) — intelectual imigrado por forca dos
(17) Emílio Willems — Assimilação e Populações Marginais no Brasil.
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fracassados movimentos revolucionários de 1848 c
1849 - - o Brummer Berlinck - - aqui chegado com
Von Koseritz, Ter Briiggen, Barão de Kalden e outros
(18): só na minha geração desapareceu o cognome
Berlinck, para dar lugar ao da linha materna.
Cedo a palavra, neste passo, ao citado Sr. Ernesto
Pellanda: "Em Porto Alegre, que Jacques Lambert
aponta jacobinamente corno capital da colónia alemã,
a miscigenação faz-se intenssíssima e só a falta de recursos com que até há pouco lutou a Estatística Educacional, nos tem impedido de medi-la. Mas, aí, estão os
Coelho de Sousa, os Damasceno Ferreira, os Werna
Coelho, os Koseritz Brasil, os Petry, os Becker, os
Rentszch, os Schmitt, os Schneider os Maier, os Heler,
os Kersting, os Kern, os Geyer, os Ely, os Ehlers, os
Ruschel, os Algayer, os Cramer centenas de outros,
brasileiríssimos, a comprová-la. (19)
Dedico a esse antepassado a mesma veneração
que consagro aos meus avós portugueses, açorianos e
soldados de Silva Pais, não por ser alemão, pois não
há raças superiores, mas por ter sido um homem livre
e digno — no qual apareciam as grandes qualidades
morais e construtivas que caracterizavam a maioria dos
imigrantes.
E não se cuide que esta afirmativa é feita agora,
pois digo hoje o que dizia ao tempo em que coman(18)
do Sul.
(19)
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Aurélio Porto — O trabalho alemão no Rio Grande
Ernesto Pellanda — ibidem.

dava a nacionalização do ensino: visitando Novo Hamburgo, em 1939, no Dia do Colono, e associando-me
às festividades da data (infelizmente perturbadas por
um agente antibrasileiro) emiti ali esses conceitos,
divulgados e comentados no jornal daquela cidade, em
4 de agosto, e no "Diário de Notícias" desta capital,
em 6 do mesmo mês.
Fui, então, acusado, em cartas, de ser simpático
aos alemães; hoje imputam-me sentimentos opostos:
assim corre a justiça dos homens e esse é o destino
daqueles que, nos debates apaixonados, procuram, a
posição da equidistância.
Felizmente, para meu conforto, de quando em
quando, surgem alguns julgamentos justos como o pronunciado em entrevista concedida ao "Correio do
Povo", no corrente ano, pelo escritor Rio-grandense
Carlos G. Krebs, uma das mais penetrantes e cultas
inteligências moças do Rio Grande.
Isto posto, devo responder à pergunta há pouco
formulada: embora não alimentando intenções de desintegração política, há um outro grupo que procura
opor à cultura luso-brasileira a cultura germânica —
que, com precisão sociológica, deveria ser chamada de
"originariamente germânica ou teuto-brasileira".
Esse grupo militante, em reação ativa e permanente — é o "tradicionalista".
No despacho em que indeferi o pedido encaminhado pelo corpo docente do Grupo Escolar da cidade
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de Taquara, que recebera o nome do eminente cientista
patrício Rodolfo von Ihering. pedido no sentido
de ser substituído o patrono, mercê de sua origem
germânica (despacho esse que me trouxe muita clor
de cabeça!) escrevi que os descendentes dos colonos
alemães estavam divididos em três grupos: o nazista,
que constituía, indiscutivelmente, reduzida minoria; o
que realizara um integral processo de aculturação; o
tradicionalista, que mantém bem viva a cultura alernã.
E acentuava que "este não deve ser hostilizado e,
sim, educado, como processo de preservação, já que a
ausência de um ideal político imediato não o torna
inofensivo — pois um. ambiente desnacionalizado pode
servir de meio de cultura para as mais perigosas ideologias .
Não precisaríamos, de resto, procurar apoios em
exemplos extracontinentais, para justificar a conduta
preconizada em relação aos tradicionalistas: foi em seu
seio que o nazismo recrutou adeptos no Rio Grande
do Sul, explorando a sua marginalidade". (20)
Não tenho nenhuma retificação a fazer nesses conceitos .
Mais ainda: se destinei à atitude desse grupo
este item da palestra, foi para não o assimilar, nem de
longe, à corrente nazista — o que seria injusto e calunioso .
Mas, embora partindo de ponto oposto, vale dizer,
da ausência de urn ideal político, essa corrente chega à
(20)
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Em Denúncia.

mesma conclusão preconizada pelo nazismo, isto é —
à relegação da cultura luso-brasileira, à transformação
do Brasil numa federação de número étnicos diversos.
Dtessarte, os mesmos direitos que amparam e as
mesmas razões que justificam a repulsa à intenção
hitlerista — já tão longamente expostos — prevalecem aqui.
Seria redundância repeti-los; será necessário reafirmar, uma vez ainda, que "é a língua uma força solidarizadora dos grupos sociais?"
Cumpre destacar, ainda, aspectos contraditórios e
quase insultuosos que se encontram no "tradicionalismo".
Grupos estrangeiros que se recolheram ao território alemão, por motivos vários, como os huguenotes
franceses, foram inteiramente assimilados e nunca se
lhes reconheceu o direito de marginalização cultural:
um herói da primeira guerra mundial, general Prançois,
era descendente desses refugiados. Em compensação,
o imigrante alemão, nos Estados Unidos, torna-se logo
um cidadão norte-americano: já o deputado alemão
Spielberg, um dos fundadores da Sociedade AlemãColonial, que visava especialmente o sul do Brasil, há
decénios, queixavaí-se de que os seus patrícios na
Nbrte-América sucumbiam rapidamente à superioridade do anglo-saxão (apud Pe/Iancía) - - lamúria que
evidencia que a superioridade racial não é tão certa
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como pretendem os racistas e os periodistas que os
repetem!
E a última guerra nos ofereceu sugestivos exemplos nesse sentido: o general Miller, adido militar no
Rio de Janeiro e um dos artífices da vitória, é filho de
alemão; o general Krugel, comandante de uma das
divisões do Pacífico é alemão nato, imigrado na primeira infância e, pormenor significativo, desejava
comandar uma das divisões que combatiam na França,
para evidenciar a sua absoluta americanização; outro
Krugel, irmão do antecedente, comandou um regimento,
durante a mesma campanha.
Essa conduta demonstra que o tradicionalisrno
germânico pretende erguer-se, apenas, perante as Nações que reputa fracas ou inferiores. . .
Não quero indicar aqui quem são esses agentes
e com que intuitos procuram manter essa tradição:
eles são bem conhecidos e olhados com reserva geral,
por todos aqueles que não estão sob sua influência —
inclusive, é bem de ver, pelos brasileiros de origem
teuta.
Os próprios colonos, como ainda são chamados
impropriamente esses brasileiros, que são homens bons,
laboriosos e prestantes ao mais alto grau, são os primeiros a reconhecer a inconveniência dessa situação e
vivem desejosos de se libertar da mesma, pois chegaram
à situação desagradável de não dominar mais nem a
língua de seus antepassados, nem o português.
•
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E os fatos comprovam essa assertiva. E' comum
ouvir-se na região colonial do meu Estado: "Ah, se eu
conhecesse o idioma". (*)
E nem precisa conhecido professor riograndense
assumir ares de génio estadual e sábio etnógrafo, para
dar as razões pelas quais um grupo transferido de um
país para outro não deve sofrer uma compressão violente sobre a sua cultura de origem.
Todos aqueles que se dedicam ao estudo das
ciências sociais, embora não se julguem autoridade na
matéria, conhecem bem essa verdade.
"Impor a um grupo — seja uma sociedade africana sob o domínio político ou económico de um
pequeno número de europeus, ou uma minoria alemã,
italiana, ou seja qua for a sua origem, estabelecida
num país americano a cultura, (inclusive a língua) do
grupo dominante, com exclusão ou sacrifício absoluto
da cultura (inclusive a língua) daquela maioria tecnicamente inferior ou dessa minoria às vezes técnica e
até intelectualmente superior, de imigrantes, ou de filhos de imigrantes, é que é erro, e erro enorme. Os
(*) Nota: Nas vésperas do último pleito, que elegeu o
atual Congresso, numa das comunas em que se divide aquela
região, um colono que ignorava o vernáculo procurou um chefe
político local e solicitou chapa com o meu nome e como lhe
fosse perguntado a razão dessa estranha preferência, esse
homem respondeu: "Não conheço o português e por isso só
tenho encontrado dificuldades na vida; o meu filho estudou no
Grupo Escolar que ele colocou lá no Distrito e, hoje, é quem
me auxilia e facilita os meus negócios".
'
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estudos sociológicos e de antropologia que se têm
feito sobre o assunto na África, na América, na Oceania,
nas ilhas do Pacífico, indicam que na conservação, o
mais possível, de elementos de cultura tradicional —
inclusive a língua — por sociedade do tipo das africanas ou das indígenas das ilhas dp Pacífico quando
submetidas ao domínio de europeus, ou do tipo das
de imigrantes de origem europeia, asiática ou africana,
quando estabelecidas em países novos da América, está
uma garantia contra a desintegração a que elas tendem,
quando forçadas a abandonar rapidamente estilos tradicionais de cultura. Esse abandono, para ser social
e psicologicamente saudável, tem de ser lento". (21)
O fracasso da colónia de São João das Missões e
o relativo insucesso dos núcleos de São Pedro de Alcântara e Três Forquilhas (22) no Rio Grande do
Sul, são comprovações dessas leis sociológicas.
Também Euclides nos pinta, com as cores mágicas da sua pena, o desfecho duma tentativa mal orientada de colonização germânica, no Peru: "Por fim,
transcorrido trinta anos, o coronel P. Portillo, na sua
rota ao Ucayali teve notícias certas do núcleo povoador: era uma Tebaida aterradora. Lá dentro os primitivos colonos e os seus rebentos degenerados, agitavamse vítimas de um fanatismo irremediável, na mandria
dolorosa das penitências, a rezarem, a desfiarem rosários e a entoarem ladainhas intermináveis, numa con(21)

Gilberto Freire — cp. cit.

(22)

F. ds Leonardo Truda — op. cií.
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resta". (23)
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Mas concluir-se daí que 125 anos depois da chegada, ao Rio Grande, dos primeiros imigrantes alemães,
pertencentes aos três grupos referidos pelo mestre paulista, ainda seja perigoso intensificar o processo de assimilação dos seus descendentes é levar muito longe,
sem dúvida, certas conclusões sociológicas, e invocá-las
como capa de intenções que se não desejam declarar.
Esse processo, é bem de ver, deve executar-se dentro
de um critério científico, sociológico.
"Convém que os brasileiros, filhos e netos de
italianos, de alemães, de espanhóis, de poloneses, de
húngaros, de austríacos, de japoneses, de sírios, de russos
ucranianos, de judeus, do mesmo modo que os descendentes de indígenas e de africanos nunca percam de
todo os elementos de suas culturas maternas ou paternas. A pluralidade de cultura — dentro, é claro, do
primado da cultura de origem predominante, portuguesa e cristã, a cuja sombra a nossa sociedade se formou e se integrou — será esplendidamente favorável
ao desenvolvimento da cultura brasileira: ao seu desabrochar numa das expressões mais altas, mais vigorosas e mais cheias de significados humanos da vasta
cultura nova que, por processos diversos, se elabora
no continente americano". (24)
(23)

Euclides da Cunha — idem.

(24)

Gilberto Freire — O Mundo que o Português

Para encerrar esse item, cumpre consignar que
manifestações de "tradicionalismo" têm sido registradas nos núcleos da colónia italiana e polonesa, mas
sem o caráter de movimento organizado e programado
— antes como simples demonstrações individuais ou
de grupos reduzidos. (*)

(*) Nota: O "tradicionalismo" sempre foi combalido
pelo episcopado riograndense, devendo considerar-se precursor
da nacionalização da região colonial o inolvidando Arcebispo
de Porto-Alegre, D. João Becker.
As Resoluções da 5.a Conferência do Episcopado da Província Eclesiástica de Porto Alegre (1947) consignam o
seguinte item:
"O Problema da Nacionalização •— Reconhecemos a imperiosa necessidade de urgir e apressar, por meios adequados, a
completa absorção dos laboriosos agricultores de diversas descendências étnicas na comunidade brasileira. Filhos do Brasil
pelo nascimento e pelo coração, hão de denunciar a sua nacionadade, tão bem pelo uso do idioma pátrio. Por isso, a campanha de nacionalização, empreendida em larga escala pelo Governo
alguns anos atrás foi; de per si, iniciativa merecedora de todos
os encómios e contou com o apoio decidido do episcopado sul-riograndense (Cf. "Unitas'', 1939, pág. 170). O rompimento das
relações diplomáticas com as potências do Eixo, em janeiro de
1952, levou as autoridades civis a adotar medidas de excepcional severidade, como a proibição de falar em lugares públicos
o idioma daqueles países (Cf. "Unitas", 1942, pág. 51). A
situação anormal e delicada justificava, então, semelhantes
determinações e mais uma vez o episcopado secundou a ação
patriótica do Governo, suspendendo totalmente a pregação e o
canto em língua estrangeira ("Unitas", 1942, pág. 12).
42 —

CONCLUSÕES
Meus jovens patrícios. Apreciemos juntos, nas
limitações duma palestra, o aspecto ativo, se assim
posso dizer, do conflito da cultura brasileira, geral e
fundamental, com as culturas adventícias que aqui se
instalaram — o aspecto político provocado pelos interessados mesmos.
E' uma visão unilateral, mas que foi buscada deliberadamente.
Completar-se-ia com um exame das diversas esferas culturais que evidenciaria inúmeros pormenores do
processo de aculturação, que não ocorre sem encontrar
sérias resistências e conflitos mais ou menos graves
(25) •— e que são as consequências naturais, socialmente naturais, de duas culturas postas em contato
permanente — mas essa tarefa é aqui irrealizável.
Como conjurar, numa ordem democrática, o conflito apontado?
A resposta vem fácil: formando-se um ambiente
no qual a palavra dos agentes da cultura desnacionali(25)
Brasil.

Ernesto Willems — A aculturação dos alemães no
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zadora não encontre acústica, no qual a sua ação
se perca, inútil.
E não é difícil alcançar esse objetivo.
Em primeiro lugar, cumpre promover o desarmamento espiritual, vale dizer, criar um espírito de cordialidade entre todos os brasileiros, pondo-se termo, definitivamente, à sua classificação por prefixos, para
que subsista, único e forte, o gentílico-brasileiro.
Dfc parte dos brasileiros de origem lusa, é imperativa a abstenção de atitudes ou movimentes que
importem ejm hostilidade ou em reserva aos seus
patrícios de outras procedências étnicas. Uma xenofobia primária e ridícula — que lança as suas raízes
em múltiplas causas, mas que não é herança do português, que nunca foi um etnicocêntrico — tem dificultado bastante a obra de aculturação dos neobrasileiros
e nada mais alcança do que agravar o ressentimento
que os caracteriza, nessa fase de marginalidade cultural
do indivíduo ou do grupo.
O ilustre professor Emílio Willems, que com
tanta segurança científica e patriotismo tem estudado
o problema, teve oportunidade de ouvir, inúmeras vezes, em Santa Catarina: "Não pense em assimilação;
per mais que você queira ser brasileiro, para eles você
será sempre alemão". Ou — "Que adianta querermos
s?r como eles? Meu irmão não fala alemão, tem aspecto
e hábito de brasileiro, mas todos o chamam, de alernão"; "melhor é ficarmos o que somos, desde que não
queiram reconhecer-nos" — declarou-lhe uma senhora
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em Blumenau. De uma feita ouviu um industrial teutobrasileiro, em conversa com um comerciante sírio dizer:
"Já que continuo sendo alemão para eles, apesar ús
haver nascido no Brasil, melhor é manter a distância
que eles mesmo estabeleceram". E muitas vezes observou a repugnância da geração nova, de origem germânica, pela língua alemã. (26)
Queixas idênticas ouviria, sem dúvida, no Rio
Grande do Sul. . .
Já é tempo de ser abandonado o mau vezo de se
considerar estrangeiro o indivíduo apenas por força
de sua etnia ou pela conservação de certas marcas
raciais e de lhe lançar essa origem como apelido ou
insulto: somos, todos, igualmente, brasileiros.
Do outro lado, importa que os brasileiros de origem não lusa abandonem determinados preconceitos
de superioridade racial, que entre nós se manifestam
até por aquele sentimento que o ilustre sociólogo
chama de "patriotismo local'', isto é, o orgulho da obra
realizada pelos imigrantes em determinadas regiões.
O brasileiro não é o fracassado que permaneceu
na região ou o chantagista que, de quando em quando,
realiza incursões por ali: o Brasil é um "continente",
uma história gloriosa, um passado heróico, um impulso
criador, uma cultura opulenta, um esforço e um sacrifício contínuos no presente.
E' natural que a segregação social ern que ficaram os primeiros núcleos coloniais não lhes permitis(26)
ginais.

Emílio Willems
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se alcançar essa realidade, mas os seus descendentes
nesta época de intensa penetração de processos de
comunicações, não podem conservar idêntico juízo.
Assim, só podem merecer censura os círculos sociais fechados, aos quais só têm acesso aqueles que
falem idioma estrangeiro, sociedades essas, hoje, em
número reduzidíssimo, se é que ainda existem.
E onde, socialmente, for realizável, devesse, por
via de um contato permanente, promover a interpenetração das várias culturas.
O Sr. Carlos G. Krebs, cujo fino espírito muito
nos promete no campo dos estudos antropológicos,
dizia muito bem numa recente entrevista: "Essas tradições nós poderíamos ter assimilado, se tivéssemos
proporcionado elementos educacionais, durante o
século perdido. Poderíamos ter, perfeitamente, realizado uma simbiose entre as nossas cavalhadas e os
Uhíanos; os Schútzvereine possivelmente com os atiradores dos nossos tiros de guerra; e aproveitar o Kasperletheater como fez o pernambucano com o seu "mamclengo", que tem procedência europeia, mas que está
tão nacionalizado, que até a sua origem já foi perdida.
Com o "mamolengo" surgiram os tipos populares e regionais de Pernambuco, destacando-se entre eles o
"Cabo 70", astro de1 primeira grandeza". (27)
Em segundo, é fundamental a preservação e honesta aplicação das disposições constitucionais que
(27) Carlos Galvão Krebs
de março, 1949.
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determinam seja o estudo primário obrigatório e só
dado na língua nacional.
Porque se é exato, que no início da colonização,
os imigrantes e seus líderes reclamavam escolas públicas, não é menos verdade que, depois, essas escolas
passaram a ser hostilizadas pelo racismo e pelo íradicionalismo estimulados e auxiliados pela representação
diplomática alemã.
Nesse sentido poderia apresentar a mais esmagadora prova da reação à nacionalização do ensino, antes
e depois de 1945. (*)
Não incluo, porém, nas intenções deste trabalho,
reavivar a luta e a incomlpreensão entre os brasileiros
de diversas procedências europeias.
Evidentemente, a simples aprendizagem da língua, não acarreta um efeito intrinsecamente nacionalizante, nem o seu conhecimento é a característica
única da consciência nacional: se assim fosse não se
explicariam essas manifestações de degeneração cancerosa de nacionalidade, sob a forma de "quinta-colunismo" ou "colaboracionismo" que se registraram, na
última guerra, em vários países europeus, notadamente
na Noruega e na França.
Mas, mesmo os que afirmam essa verdade sociológica reconhecem que "ninguém contestará a importância da língua para a aproximação das consciências
(*) Nota: Apenas foram reatadas as relações diplomáticas com a Alemanha, em 1952, o Embaixador e Cônsules
se dirigiram às autoridades educacionais brasileiras, solicitando
autorização para reabrir escolas alemãs no País !
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e para a sua ligação interna. O papel da língua na
formação da unidade nacional é bem conhecido". (28)
O citado sociólogo paulista, embora aceitando que
a solidariedade nacional, a fusão das consciências individuais, numa consciência nacional, não surge com, a
aprendizagem da língua nacional, proclama que essa
há de "acompanhar" o processo de nacionalização,
sendo até "indispensável" para a compreensão das
exteriorizações da vida nacional... (29)
Pública ou particular, sem prejuízo da autonomia
didática e confissional da última, a escola deve ser
nacionalizada — não apenas no aspecto formal do uso
do idioma, mas principalmente no seu espírito.
A convivência cordial e a escola nacional hão de
pôr termo à crise de vida afetiva e ao conflito de
culturas, que a marginalidade produziu.
Tenho certeza, rríeus jovens patrícios, que a rsinha geração cumpriu o seu dever, em relação a tão
magno problema, até com excessos passionais censuráveis, por força da ausência duma orientação nacional,
como acontece, infelizmente, em relação a quase todos
os nossos problemas.
Incumbe, agora, à vossa geração cumprir o seu,
sob as seguras diretivas oferecidas pelo desenvolvimento que as ciências sociais tiveram na nossa pátria,
nos últimos tempos.
(23)

Georges Gurvitch — epud E,. Willems.

(29)

E. Wilíems. Assimilação e Populações marginais.
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Tomastes sobre os vossos ombros a missão de
defender e cultivar o passado do Rio Grande. Bem
anelastes e, cedo ou tarde, recebereis as manifestações
do reconhecimento da nossa terra e da gente gaúcha.
Somos o agregado humano mais novo na América: o Brasil já conhecia dois séculos e meio de civilização quando se iniciou a nossa.
Só em 1937 completou-se a segunda centúria do
cornêço da nossa civilização oficial.
Somos um povo moço e forte, que repete os
traços físicos dos antepassados; em nós têm, de viver,
formando as camadas profundas da nossa personalidade, as suas energias morais, ia que os caracteres
psíquicos de uma raça histórica são tão estáveis quanto
os seus caracteres físicos.
Possuímos um passado imaculado, uma história
gloriosa, uma tradição bela e rica de motivos sociais
e intelectuais: podemos enfrentar o presente sem sentimentos de humilhação e encarar o futuro cheios de
fé e entusiasmo.
Defendei este legado de civilização, os elementos
fundamentais da vida local, os autênticos valores do
passado caracíerizadores da nossa cultura.
A geração a que pertenço vos entrega o facho que
conduziu — tomei-o e continuai a marcha para a
frente, mocidade do Rio Grande, netos dos homens
de 35!
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