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Senhor Presidente, Senhores Deputados,

"A fronte do sacerdote se verga para o cálice consa-
grado. A do lavrador para a Terra. A do que espalha o
grão da verdade, para o sulco soaberto nas consciências
novas. E todos três receberam ordens sacras. Todos con-
correram para a fecundação divina do Universo. A hóstia,
o arado, a palavra, correspondem aos três sacerdócios do
Senhor. Mas a suprema santificação da linguagem huma-
na, abaixo da prece está no ensino da mocidade. O lavra-
dor deste chão devia amanhá-lo de joelhos".

É com estas palavras, Senhor Presidente, Senhores
Deputados, que iniciamos nossa homenagem póstuma a este
grande mestre das gerações que nos antecederam, o insigne
Engenheiro e Professor .Tosé Rodrigues Seabra.

Nasceu a 10 de setembro de 1896, na Capital Flumi-
nense, filho do conceituado Médico, Dl'. Libório Seabra c
de D. Fortunata Fontes Pereira Seabra. Fez o curso se-
cundário em Niterói, no Colégio Abílio, tendo ingressado
a seguir na antiga Politécnica do Rio de .T aneiro, onde se
destacou surpree.ndentemente. Era um jovem triste e ama-
va os livros. Os elogios de seus professores à sua inteli-
gência prodigiosa não afetavam tanto o educando, quanto
orgulhavam ao seu pai, que já se conformava de ter o filho
escolhido outra carreira que não a medicina, conforme era
seu desejo.

A repercussão causada pelo incidente havido na inau-
guração do Instituto Eletrotécnico de Itajubá, entre Teodo-
miro Santiago e Paulo Frontin, conforme registraram com
estardalhaço os jornais da época, no Rio e em outras cida-
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des brasileiras, talvez influísse no acadêmico, além das des-
vantagens da vida atribulada do Rio de Janeiro para um
estudante, fazendo com que se matriculasse na novel Esco-
la. Aqui como lá, foi o mesmo aluno brilhante, persona-
lidade destacada na mocidade, a distribuir seu tempo aos
livros, à busca de idéias, aos melhoramentos em prol da
humanidade e ao combate para o bem e a verdade.

Era o moço generoso, dotado das nobres aspirações
de criar novas condições sociais, de reconstruir, de realizar
algo que viesse ao encontro do interesse da coletividade.
Estimulava a todos com seus principios de vida e de ação.
Um forte desejo de intervir no processo social, de incutir
idéias novas, dimensionadas pelo senso de sua grandeza de
espírito, inteligência e amor aos homens, caracterizava a
figura do estudante de então, do cidadão probo, do mestre
de escol e do re.nomado homem público que mais tarde
viria a ser.

Em julho de 1917, cola grau de engenheiro, como o
primeiro aluno da turma. Obtém uma bolsa de estudos
e parte aos Estados Unidos em busca de novos conhecimen-
tos técnicos. Na cidade de Pittsburg, ingressou na Cia. \Ves-
tinghouse, cuj as oficinas e laboratórios freqüentou durante
longo período, especializando-se e aprimorando seus conhe-
cimentos técnico-cie.ntíficos, a fim de poder servir sua Pá-
tria no campo do desenvolvimento industrial e social. Re-
gressando de sua longa viagem cultural, em fins de 1920,
é convocado por Teodomiro Santiago para colaborat com
o Instituto Eletrotécnico de Itaj ubá e acede, com o que foi
obrigado a modificar seu plano de ingressar na atividade
industrial, em um grande centro do País.

Nada mais se podia esperar de um jovem idealista e
cheio de desprendimento. Permaneceu em Itajubá, casan-
do-se com Dona Edite Pinto Seabra, que lhe sobrevive. Esta
veneranda senhora sempre esteve à altura do esposo, dedi-
cando-se ao lar, às obras sociais, aos pobres, aos doentes e
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aos ensinamentos de Cristo. Foi sempre uma companheira
perfeita, não somente nos momentos de bonança como nas
horas difíceis.

Possuindo um grande e generoso coração, era conhe-
cida na cidade por suas constantes atividades filantrópicas
e pela sua excepcional bondade. Profundamente humana,
dotada de sentimentos puros, Dona Edite era de uma bene-
volência que a todos encantava. Com este dom natural,
auxiliava a todos. Eis porque, vivia com a vida. Sofria
com a vida.

O coração humano, suas tristezas e necessidades era
um livro aberto para ela. Alimentar os que tinham fome
parecia-lhe coisa tão simples quanto alimentar a si mesma,
não podendo estar aquecida sem atender aos que estavam
ao relento. As poucas horas de lazer de que dispunha eram
dedicadas à pintura e a escrever versos, versos estes conhe-
cidos pela sua beleza e suave harmonia.

Ao todo, tiveram dez filhos: Luiz Marcelo Seabra -
Engenheiro; Licínio Marcelo Seabra - Enge.nheiro - ex-
-Diretor da CEJ.vIlG e atual Diretor Técnico da Eletrobrás,
casado com a Sra. Leonora Rangel Seabra; LaÍs Maria Sea-
bra de Oliveira Marques, casada com o Engenheiro Hélio
Bráz de Oliveira Marques, Superintendente das Áreas Me-
tropolitanas de Belo Horizonte (ex-PLAMBEL); Lélio Joa-
quim Seabra - funcionário da Secretaria da Fazenda, ca-
sado com a Sra. Sara Antunes Seabra ; Lenne Libório Sea-
bra - funcionário do Ministério da Fazenda, casado com a
Sra. Anilda Seabra; Sra. Lourdes Maria Seabra de Carvalho,
casada com o Engenheiro Iarady de Aguiar Carvalho, Pro-
fessor Catedrático da UFMG e do Centro de Engenharia de
Operação da ETFMG, sendo também ilustre Vice-Presiden-
te do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de
Minas Gerais; Sra. Lívia Glória Seabra da Costa VaI, casa-
da com o Advogado Paulo Antônio da Costa VaI; Srta. Le-
nize Inês Seabra, .Professora; Sra. Leonilda Terezinha Sea-
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bra Fonseca, casada com o Engenheiro Paulo Fonseca, Di-
retor da Construtora Urbana, e Srta. Luiza Odete Seabra,
funcionária da SMT, nesta Capital.

Em 1921, Hodrigues Seabra iniciou suas atividades
como professor do Instituto Eletrotécnico de Itajubá, rece-
bendo do Diretor a incumbência de dirigir a Cadeira de Ele-
tricidade e remodelar o Estabelecimen to. Ampliando as
salas de aula e removendo as oficinas e laboratórios de Fí-
sÍca e Química, Mecânica e Eletricidade para outro local,
conseguiu ele dar melhor estrutura física ao prédio, dotan-
do os requisitos técnicos-pedagógicos, indispensáveis. Dia
e noite dedicava-se às obras de remodelação, que foram con-
cretizadas em ritmo acelerado, para não prejudicar o fun-
cionamento das atividades letivas.

Relata um dos seus ex-alunos, mais tarde um de seus
colaboradores na Escola, que era de se admirar a capaci-
dade de trabalho do jovem professor, que até altas horas
da noite permanecia na faina diária. Dirigia obras, atua-
va nos laboralórios, acompanhando os discípulos nas expe-
riências. Estava sempre disposto a ajudar a estes, trans-
mitindo-lhes os conhecimentos técnicos e científicos que
possuía e ampliara no exterior. A todos contagiava com o
seu calor humano. Era o conselheiro, o amigo para todos
os problemas, em todos os momentos.

A dedicação do ardoroso mestre à cátedra e aos pro-
blemas escolares era tal que a todos impressionava. Dados
os procedimentos técnico-pedagógicos utilizados por Rodri-
gues Seabra, tinha-se a impressão clara de que ele era um
seguidor de certos princípios de pedagogia de Rosseau. Por
exemplo, o princípio da atividade, isto é a aprendizagem
pela própria experiência mais que pelo ensino do mestre.
"Ponde vosso aluno ao alcance das questões e deixai-o re-
solvê-las. Que nada saiba porque lho dissestes, mas porque
haja ele mesmo compreendido. Que não só aprenda a ciên-
cia mais a descubra", ensinava Rousseau, como um dos pre-
cursores da escola ativa moderna, de base democrática, con-
substanciada na liberdade bem orientada.

j
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Ofereceu colaboração digna de menção à Diretoria

do Estabelecimento recém-fundado, visando a redefinição
curricular e o aprimoramento do ensino.

Quantas vezes o surpreenderam, à noite, fazendo as
faxinas da Escola, face às dificuldades econômico-financei-
ras que a envolviam, exigindo que as chamas do ideal do
jovem mestre fossem colocadas à prova.

Em 1923, ainda muito moço, assumira o cargo de Vice-
-Diretor em exercício da Diretoria, cargo que desempenhou
com alto critério e grande sabedoria, revelando-se um exce-
lente administrador c conquistando a estima de alunos e
funcionários.

Em certas fases da sua vida, Rodrigues Seabra faz-
-nos -aparecer à mente a figura de Goethe, talo volume de
suas atividades, de sua ação coordenada, pensando, ensi-
nando e administrando. É que a atividade, o fazer, consti-
tuem num dos traços essenciais da pedagogia preconizada
por esse grande filósofo da Educação. Goelhe afirmou: "Na
vida só a ação importa". "Ser ativo é o destino do homem".
E esse fazer há de estar, naturalmente, dirigido pelo pensar,
eis que, é na união acertada da ação e do pensamento que
reside o êxito da educação. "Pensar e fazer, fazer e pensar,
eis a súmula de toda sabedoria, em todo o tempo reconhe-
cida, mas nem sempre compreendida. Uma e outra coisa
hão de alternar-se eternamente, como a inspiração e a expi-
ração; deveriam ser inseparáveis como a pergunta e a res-
posta" .

Vendo afastarem-se alguns professores estrangeiros,
solicilou a colaboração de ex-alunos como Antônio Rodri-
gues de Oliveira, João Luiz Carneiro Renó, Luiz Goulart de
Azevedo e Vice.nte Sanches, na década de 1920/1930, que
se tornaram titulares das cátedras face ao alto preparo téc-
nico, inleligência e pe.ndores didáticos de que eram porta-
dores.

Projetou e construiu o Laboratório Termo-Hidrelé-
trico, que foi inaugurado a 7 de setembro de 1928, com a
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presença de eminentes personalidades, não faltando as mais
altas autoridades do Ensino Superior no País. O laborató-
rio em apreço foi considerado, à época, o mais moderno e
completo da América Latina, oferecendo ao instituto Ele-
trotécnico de Itaj ubá excepcionais condições para as pes-
quisas científicas e o desenvolvimento pedagógico.

Após a Revolução de 1930, foi nomeado Vice-Prefei-
to e logo em seguida, Prefeito de Itaj ubá. Ingressou, assim,
na vida pública, sem contudo ahandonar o magistério e a
direção daquela importante casa de ensino, que soube amar
como poucos e servir com aquela dedicação a que lhe era
peculiar.

Guardando com acrisolado carinho os princípios de
honestidade e de justiça, atributos que lhe eram inerentes,
procurou como Prefeito Municipal realizar uma obra admi-
nistrativa digna de encômios, transformando-se num propug-
nador do progresso de Itajubá. Juntamente com o ilustre
engenheiro e também consumado mestre Luiz Goulart de
Azevedo, projetou o primeiro traçado rodoviário ligando
Itajubá a Piquete - SP, transpondo assim a Serra da Man-
tiqueira, sonho considerado durante muito tempo como de
difícil concretização.

Empenhando-se ao máximo para realizar o bem co-
mum, executou várias medidas administrativas de alto al-
cance sócio-econômico, dentre as quais destacamos as se-
guintes: idealizou, criou e implantou a Rádio Itajubá; re-
colocou em funcionamento, devidamente ampliado o então
Ginásio, passando a dirigi-lo; entabolou negociações com o
Ministério da Guerra para que fosse instalada em Itaj ubá
a Fábrica de Armas, promovendo a doação de área exigida
para tal fim; planejou e projetou a ampliação urbana da
cidade.

O inesquecível ex-Presidente \Venceslau Braz, que
residia em Itajubá, embora afastado da política, tomou co-
nhecimento da grande capacidade de trabalho e aguçada
inteligência de Rodrigues Seabra. Tornou-se seu admira-
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dor, influenciando-o a ingressar na política, terreno em que
ele poderia prestar os maiores serviços à Pátria, ao Estado,
a Itajubá e ao Instituto Eletrotécnico desta cidade.

Mercê da influência de \Venceslau Braz, o jovem pro-
fessor e já notável administrador, sentira-se impulsionado
para a atividade política. É que, aos argumentos e indeci-
sões de Rodrigues Seabra, de que não se daria bem na polí-
tica, aquele que tamhém souhe se impor pelos exemplos de
honestidade e justiça, responde ao moço hesitante com esta
expressão: "Na política, o perigo é cansar de ser honesto".
Tais palavras haveriam de selOsempre recordadas por Ro-
drigues Seahra, durante as lutas e sofrimentos que o "mu-
nus" público impõe aos que dele se ocupam. E ao encerrar
sua vida política, em que ocorreram vicissitudes e prova-
ções como sói acontecer a quase todos os políticos, guardava
incólume suas nobres qualidades e irrepreensibilidade de
atitudes, como que a demonstrar que jamais esqueceu-se
das observações do sempre aplaudido ex-Presidente ""Ven-
ceslau Braz, a quem devotava eterna gratidão.

Após a Revolução de 1930, com a reconstitucionali-
zação do País, candidatou-se à Assembléia Legislativa de
Minas. Eleito, desempenhou com destaque seu mandato,
tendo ocupado o alto cargo de Presidente da mesma, haven-
do-se com o brilho que caracterizou todos os atos de sua
vida.

Revelou-se um parlamentar de grandes méritos, ser-
vindo Minas Gerais com alto espírito público e ajudando
com sua elevada posição política o Instituto Eletrotécnico
de Itajubá. Em 1936, grave crise eclodiu nesta Escola pelo
falecimento de Teodomiro Santiago e pela necessidade de
se adaptá-la à Legislação do Ensino, haixada pelo Ministério
da Educação, órgão recentemente criado pelo Governo
Vargas.

O curso, ministrado em <I anos, deveria passar para
5. A Escola necessitava de inspeção permanente. Havia
muita coisa a fazer. Graças a seu prestigio e magnífica
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atuação., e, também, ao. apaia valiasa de Gustavo. Capanema,
então. Ministra da Educação., depais de um trabalha árdua
e lo.nga, canseguiu, em 9 de navembra de 1937, a apravaçãa
da lei cancedenda a inspeção. permanente exigida pela MEC.
Cam a marte da Diretar Teadamira Santiago., a estabeleci-
mento. é encampado. da espólio. par duas empresas particula-
res: a Cia. Sul Mineira de Eletricidade e a Cia. Industrial
Sul Mineira, cujas nabres dirigentes salicitaram a perma-
nência de Radrigues Seabra cama Diretar, carga 'que acupau
até a federalizaçãa da órgão..

Em 1945, elegeu-se Deputada Federal par Minas Ge-
rais, cam expressiva vataçãa, reelegenda-se na legislatura
seguinte. O seu ingressa na vida pública teve par finali-
dade melhar servir à Escala, pais que seu temperamento.
não. a fazia inclinada para tal atividade.

Em 14 de maia de 1947 fai canstituída a Fundação.
Instituto. Eletratécnica de Itaj ubá, cam a finalidade de ma-
nutenção. da escala, em cansanância cam prévias entendi-
mentas cam as entidades mantenedaras da mesma. A nava
instituição. seria mantida par um Canselha Superiar Admi-
nistrativa, farmada par seis membras vitalícias, tenda Ra-
drigues Seabra cama Presidente. Através da nava entidade
mantenedara pader-se-ia abter subvenções públicas, a que
antes não. era passível.

Par mativas palíticas - divergências par acasiãa da
escalha da candidata a Gavernadar de Minas quando., inclu-
sive, cagitou-se a name de 'Ve.nceslau Braz, a ex-PSD se
dividiu em Minas, dando. arigem a farmaçãa da Chamada
"Ala Liberal". Radrigues Seabra muita influiu cam sua
capacidade de liderança, levando. a dissidência de seu parti-
do a apaiar a name respeitável de Míltan Campas cama can-
didata ao. gaverna de Minas, fazenda-a vitariasa nas urnas.

Empassada o nava Gaverna, Radrigues Seabra aten-
dendo. canvite de Míltan Campos, assumiu a hanrasa cargo
de Secretária de Estada da Viação. e Obras Públicas. Atuau
cam inexcedível aperasidade frente à pasta que lhe fai ean-
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fiada, elabaranda e executando. um audaciaso e bem estu-

dada plana de abras públicas, distribuídas par tadas as re-

cantas de Minas. O primeira campa de Pausa de Itajubá

resultau da plana de trabalha do e.ntãa Secretária de Obras

Públicas.

Outra decisão. que avulta a figura expanencial de Ra-
drigues Seabra, cama técnica e cama palítica, fai a que ari-
ginau na Plana de Eletrificação. da Estada, que mais tarde
se cancretizau cam a implantação. da CEMIG, esta paderasa
e extraardinária empresa de ecanamia mixta de nassa Es-
tada. Fai este um trabalha de alta gabarito, que muita
concarreu para a engrandecimento. de Minas Gerais, tenda
sido., par isso. mesma, adatada par autras Estadas da Fede-

ração..

Em virtude da desenvalvimenta da Instituto Eletra-
técnica de Itajubú, à épaca já cam rename a nível até inter-
nacianal e tenda em vista a seu elevada número. de alunas,
Radrigues Seabra determinau estudas e prajeta para am-
pliação de suas instalações. Estas abras faram imediata-
mente iniciadas e grande parte delas cancluída nos primei-
ras dias de 1956, acasiãa em que a grande lidadar da causa
da ensina técnica superiar de alta nível, canseguia a apro-
vação. da Lei Federal n.Q 2.721, publicada na Diária Oficial
de 3 de janeiro. de 1956, sancianada pela então Presidente

da República, Nereu Ramas.

A lei em apreça cancedeu a I'ederalizaçãa da Insti-

tu ta Eletratécnica de Itaj ubá, que passau a denaminar-se

Escala Federal de Engenharia de Itaj ubá. Ao. trabalha

incansável da insigne Mestre é que se deve a sabrevivência,
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o desenvolvimento e o alto padrão de ensino ali ministrado,

do que resultou a posição de destaque e alta respeitabilida-

de que passou a gozar esta Escola entre as suas congêneres.

Apresentava-se o período sucessório do Governador

Mílton Campos. Rodrigues Seabra fora indicado como can-

didato ao Governo do Estado, pelo seu partido, o ex-PSD

dissidente, caso o Partido fosse disputar a presidência da

República, o que não ocorreu. Mais uma vez podemos obser-

var como a política é caprichosa e como são tortuosos e ás-

peros os seus caminhos. Certamente é por isso mesmo que

o destino das coisas e dos homens são truncados, sem que

muita vez possamos adentrar as suas misteriosas e inson-

dáveis causas.

Em 21 de maio de 1958 foi aposentado pelo Sr. Pre-

sidente da República, afastando-se das atividades escolares.

Durante 37 anos sua inteligência, dedicação, prestígio e tra-

balho estiveram a serviço da EFEI. Tornou-se, assim Ro-

drigues Seabra, credor da admiração e do apreço de todos

quantos transpuseram os umbrais de tão respeitável Casa

da Ciência e da Tecnologia, voltadas para o campo da ele-

tricidade e da mecânica. Alunos e mestres de ontem, de

hoje e de amanhã, daquela tradicional escola, haverão de

tributar as homenagens justas e merecidas ao magnificen-

te Mestre e extraordinário Diretor. Não olvidarão certa-

mente, a obra notável e duradoura que o atilado e culto

advogado Teodomiro Santiago idealizou e instalou, confian-

do-a aos altaneiros ideais de Rodrigues Seabra, para a sua

consolidação, ampliação, desenvolvimento e federalização.
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o nosso homenageado, apesar de ser detentor de um

acervo de realizações assim tão grande, quase que incomen-

surável e de ter ocupado altos e honrosos cargos na vida

pública, sempre fugia às exaltações de seus feitos. Entre-

tanto, sentia-se satisfeito quando eram evocadas suas ativi-

dades como professor, diretor e reorganizador da Escola

Federal de Engenharia de Itajubá. Segundo John Dewey,

em seu trabalho sobre o grande líder americano Thomaz

Jefferson este, que ocupou até a mais alta magistratura dos

Estados Unidos, também não se orgulhava por ter possuído

tantos e importantes cargos políticos, mas não abria mão

de seus feitos quando se tratava de sua condição de parti-

cipante da Declaração de Independência de sua pátria e de

fundador da Universidade de Virgínia. Rodrigues Seabra,

foi assim um homem desprendido, mas consciente de tudo

aquilo que, segundo seu juízo de valores, lhe parecia signi-
ficativo, importante. Ele foi realmente um emérito profes-

sor e um diretor maravilhoso, que não só administrava, mas
sabia fazer uma perfeita interação entre as duas nobres ati-

vidades educacionais.

A Congregação da Escola Federal de Engenharia de

Itajubá, reconhecendo, como também todo o povo sul-mi-
neiro e especialmente o bravo povo itajube.nse, tão indiscutí-
vel mérito, houve por bem denominar "Professor Rodri-

gues Seabra" o seu "Campus" Universitário, em franca fase
de implantação. Com esta aplaudida e justa decisão será
perpetuada, para a posteridade, a vida e os ricos exemplos
legados por quem soube ser um autêntico paladino da Edu-

cação.
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José Rodrigues Seabra, paralelamente às atividades
do técnico competente e do homem público destacado, foi
e será sempre o protótipo do mestre, modelo e exemplo,
que incontáveis vezes sacrificava sua própria existência para
destilar seus conhecimentos aos discípulos. Hoje, consoli-
dada a sua transição para a História, doa-nos exemplo de
um profundo amor devotado aos seus concidadãos, deixan-
do-nos uma imorredoura e perene saudade.

Em seus últimos dias recebeu com humilde emoção,
galardões e honras a que fez jus, sempre com o coração
terno, puro e grande, o mesmo e largo coração daquele
jovem triste e idealista que foi na juventude. Afastou-se
de todas as suas atividades, dedicando-se exclusivamente
aos seus. Viveu o período final de sua existência pleno de
felicidades, devotando excepcional carinho e afeição aos fi-
lhos, genros, noras e netos. Estes o terão sempre como um
farol a guiar-lhes os passos vida afora. Tudo farão para
preservar e enaltecer a obra admirável do inesquecível ho-
mem público, do chefe querido e insubstituível.

Nesta homenagem póstuma, pálida embora, que o

Povo Mineiro presta através de seus representantes, a quem

tanto fez por Minas Gerais e pela Pátria, queremos fazer

sentir aos ilustres familiares do homenageado e de um modo
especial à viúva, Dona Edite Pinto Seabra, bem assim aos

seus amigos e aos nossos conterrâneos, a alta estima e o res-
peito que os mineiros dedicam ao consagrado Mestre, ao

homem público de peregrinas virtudes e ao profissional
1espeitado que sempre se orgulhou de sua ação no magis-

tério superior.
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Rodrigues Seabra transpôs galhardamente os limites
estabelecidos para a vida. Mercê de seus atos, de seu modo
de ser, de seu dinamismo, de seu devotamento ao cumpri-
mento do dever, de seu coração aberto e de sua viva fé,
ingressou, aureolado, no limiar da História. Todavia, con-
tinuará sempre em nossos corações, cultuado e admirado

pela sua vida e pela sua obra.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 1976.
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Senhores Acadêmicos

Imensa é a minha alegria neste momento em que, con-
duzido por mãos amigas, transponho humilde e solenemen-
te os umbrais deste respeitável sodalício. Apesar de ser,
desde os albores de minha existência, um simples e incon-
dicional admirador de quantos se dedicam ao cultivo das
letras, j amais acalentei em mim a pretensão de um dia par-
ticipar, efetivamente, de tão agradável convívio. Mas, se-
nhores acadêmicos, o que eu não esperava, aconteceu.
Acho-me hoje em vosso honroso meio, mercê da vossa in-
comensurável generosidade. Orgulhoso e convicto estou de
que serão sempre oportunos e valiosos os momentos que nos
são dados viver nesta augusta Casa, aurindo em tranqüilo
e magnífico estuário, a ninfa cristalina que um ambiente
intelectual como este pode oferecer a quantos queiram se
dessedentar.

Este é um instante sublime de minha existência. Fa-
ço o meu espírito percorrer, nas asas do tempo, celeremen-
te, a longa estrada de minha existência, até c.ncontrar a
época em que ainda freqüentava o antigo curso primário.
f~ que em solenidade como esta, j amais poderia deixar de
evocar a figura respeitável da professora primária, através
de minha inesquecível mestra, Dona Guiomar Silva Macha-
do. Foi esta ilustre e' dedicada pedagoga, portadora de uma
formação profissional orientada em direção aos rumos que
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o ensino viria de receher da chamada Escola Nova, que
me inspirou. Exímia manej adora das técnicas pedagógi-
cas que então começavam a ser utilizadas, apesar de hú
muito tempo terem sido formuladas por Pestalozzi, Rousseau
e outros filósofos da Educação, conseguia resultados mara-
vilhosos de sua classe. Nesta, antes e acima de tudo, pon-
tificava o educando como alvo a ser atingido pelos progra-
mas e métodos escolares. Esta inteligen te e culta professo-
ra sahia como criar condições motivadoras nos seus alunos.
Possuía a indispensúvel capacidade para manter durante
as aulas e o curso, a necessúria dose de interesse pela apren-
dizagem. Conseguia, porque conhecedora como é dever de
todo edncador conhecer cada um dos seus alunos, desper-
tar em cada um deles o amor pelos estudos e o conseqüen-
te desabrochar das suas vocações e aptidões intelectuais.
Sofrendo assim de u'a mestra extraordinúria, tão bem do-
sada intensidade de ação pedagógica, assimilei bastante
do que me era ensinado. Entre os meus colegas de classe
era o que apresentava os melhores trahalhos no desempenho
das tarefas escolares determinadas pela professora. Em
conseqüência fui cognominado de "poeta", eleito orador da
classe e representante desta em todas as atividades literá-
rias e culturais da unidade escolar a que pertencia - o sau-
doso Grupo Escolar "Cel. Francisco Braz", de Brasópolis,
minha querida terra de nascimento.

Os marcantes impulsos intelectuais que recebi nesta
fase distante de minha vida, graças à aludida professora,
CP os procurei manter durante a adolescência e intensificá-
los após a juventude. Fi-los transformarem-se em perma-
nente atividade, embora de certa forma improdutivos, sob
o aspecto especificamente literúrio. É que o meu tempo
disponível mal basta para as atividades intelectuais indis-
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pensáveis ao correto cumprimento dos meus sagrados de-
veres de representante do povo e de professor.

Quem sabe se a minha eleição para presidente do
Grêmio Literário "Dl'. Djalma Andrade", quando aluno do
Colégio Afonso Arinos, de Belo Horizonte, com mandato
renovado no ano seguinte, não foi motivada por parte dos
meus colegas e contemporfllleos do mencionado colégio, pela
minha dedicação aos estudos e às atividades culturais? Ape-
sar de minha insistência em não aceitar tão almejado cargo
e encargo para um colegial, fui nele investido por duas
vezes consecutivas. Não fui reeleito pela terceira porque
o estatuto da entidade não permitia aos alunos do último
ano colegial.

Do que se pode depreender, a professora em tela foi
uma verdadeira amiga. Uma excelente criadora de opor-
tunidades para que se despertasse em mim, desde criança,
o gosto pelas letras, pe~as artes e o interesse pelo estudo.
Ela despertou-me, impulsionando-me depois pela vida afo-
ra. Eternamente reconhecido, tributo à professora Guio-
mar Silva Machado, o preito da minha mais sincera homena-
gem. Homenagem que é também extensiva a todas as
dignas e dedicadas professoras das primeiras séries do En-
sino de Primeiro Grau. Elas lutam para plasmar a perso-
nalidade dos nossos filhos nos momen tos mais difíceis para
educação, ou sej a, a fase pré-pubertária.

Modesta e anonimamente, tenho procurado, quer seja
através da imprensa ou de outras atividades, manter em
meu espírito o gosto pelas atividades literárias. Aguardo
melhor ocasião para entrar efetivamente em discreta ativi-
dade. Continuo ainda apenas o aluno tímido, o aprendiz
dedicado. Muito há que assimilar de aprendizagem nesta
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grande, ativa e permanente escola da vida, que funciona
ao lado da escola sistemática, intencional.

Perdoem-me, nobres acadêmicos, por essa divagação
em que apenas falei de minha pessoa. Fi-la de propósito.
Quis focalizar e ressaltar o papel relevante, por muitos igno-
rado ou mal compreendido, das nossas bravas e intimoratas
professoras primárias, às quais o Brasil e as letras pátrias
muito devem.

Sumamente honrado pela decisão dos senhores aca-
dêmicos de optarem entre tantos e tão dignos nomes, pelo
meu, deslustrado e obscuro, aqui estou, perante vós. Procura-
rei, tanto quanto me seja possível, servir esta Casa com
dedicação e expontaneidade.

Valendo-me da elevada prerroga tiva conf erida aos
acadêmicos pelos cànones desta Academia, ouso escolher
o patrono da Cadeira n.Q 29, regional. Com a devida vênia,
decidi, após longa e detida reflexão, entre eminentes e des-
tacados intelectuais que engrandeceram a região sul-minei-
ra através dos tempos, optar pela figura exponencial do
inolvidável mestre e extraordinário homem público que foi
Mário Casasanta.

Não há necessidade de esforço para se rememorar
alguns aspectos da vida desse grande lutador, porque ele
pertenceu ao nosso tempo, à nossa geração. Bem o sei, fal-
tam-me condições para fazê-lo como seria de se desej ar .
Sem um grande, um longo trabalho, pouco se conseguirá
examinar de uma vida, face ao acervo 'quase que incomen-
surável das atividades intelectuais que ela apresenta. Tal-
vez esta missão seja-me facilitada, pois conheci o ilustre
filho de Camanducaia, como professor, como advogado,
como homem público e como intelectual.

li
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Efetivamente, várias vezes tive a honra de tratar com
Mário Casasanta. Como vestibulando de direito, como alu-
no, como representante do povo e também como amigo ape-
nas. Sua figura contagiante pela bondade, pela lhaneza
e pela simplicidade, encantava a quantos tiveram o privi-
légio de se aproximar dele. Alegre, versátil, sagaz, afetivo
e acolhedor, esse ilustre e digno representante do Sul de
Minas, ostentava a magia de infundir confiança e simpa-
tia. Porém, não se vislumbrava o mais leve objetivo do
Mestre em alcançar, com o seu modo de ser, o domínio, a
conquista das pessoas que dele se aproximavam. Era, pois,
um dom natural com que Deus o havia dotado.

Começarei, nesta tentativa, ainda que palidamente,
de reapresentar o consumado Mestre, ao tempo em que era
estudante em Camanducaia, Pouso Alegre e São Paulo. A
seguir, passarei de leve sobre o seu monumental trabalho
literário e pedagógico.

As primeiras letras foram estudadas em Camandu-
caia, sua terra natal, que j amais foi esquecida. Ele sabia
amar o recanto pacato e alegre que o vira nascer. Aliás, di-
ga-se de passagem, Mário Casasanta guardava com carinho-
so afeto, tudo que durante a vida constituiu fato significa-
tivo para o alvorecer do seu futuro. Assim é que, Francis-
co Ma.noel do Nascimento, seu primeiro professor, é lem-
brado em notável conferência de maneira carinhosa e co-
movida: "inculcou-nos o gosto dos estudos brasileiros so-
bretudo o de nossa língua e o de nossa história".

Pode-se, portanto, concluir que o arraigado amor às
palavras, às letras, foi produto de trabalho fecundo do mo-
desto professor. Foi alta ação pedagógica sobre o educan-
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do Casasanta, que muito mais tarde, ao afirmar que fre-
qüentava os dicionários diariamente, dizia: "todas as vezes
que recorro ao dicionário, ocorre-me a imagem querida do
mestre" . .Jamais esqueceu-se do seu primeiro mestre.

Durante seu curso de humanidades, feito em Pouso
Alegre e São Paulo, :Mário Casasanta teve como precepto-
res, homens da estatura do Professor Otoniel Mota, consi-
derado um dos nossos filólogos mais brilhantes. Joaquim
Queiroz Filho, grande poeta, inteligente e sempre radicado
em Pouso Alegre, foi outro grande professor que teve a
honra de ter alunos como Mário Casasanta e Menotti deI
Pichia. Casasanta, referindo-se ao Mestre Quim, expres-
sou-se desta forma: ... "esse homem, cheio de trovoadas,
representou para mim um amigo, um guia, que muito efi-
cazmente contribuiu para minha iniciação nas letras. Quis-
-me bem, estimulou-me, empurrou-me. Com todas as suas
inadaptações, irradiou luz".

Mário Casasanta prestou os exames preparatórios em
Campinas - São Paulo, parceladamente, conforme previa
a legislação vigorante à época.

Os resultados alcançados foram estupendos, provo-
cando nos meios intelectuais e estudantis da cidade, comen-
tários que resistiram por muito tempo e que, segundo a
Professora Ângela Vaz Leão, são rememorados até hoje.
Nas disciplinas em que se aprofundara, brilhou pela segu-
rança e amplitude. Valera-se de sua presença de espírito
e inteligência para obter aprovação naquelas que se julga-
va menos apto. A propósito, conta-se que na prova de Inglês,
em cuja banca se achava Erasmo Braga, Casasanta deveria
traduzir e comentar um poema. A tradução foi feita de
maneira a mais livre possível, enquanto que "tomou como
pretexto para o comentário uma das palavras que usara,
cn( ermo.. deu-lhe a etimologia e passou a dissertar so-
bre os radicais latinos da língua inglesa". Na prova de
matemática, a matéria que lhe foi sorteada, o seu domínio
sobre ela não lhe permitia fazer as operações de modo a
assegurar aprovação. Resolveu não tomar conhecimento

..
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da questão c compor um soneto, que tinha por tema a sua
incapacidade na matéria. Correu um grande risco, mas
jogou. En tretan to, a banca, com posta de homens in teli-
gentes e dotados de bom gosto, aprovou-o e também divul-
gou a ocorrência e a poesia, com encômios.

Após os exames humanísticos, que foram vencidos
galhardamente, Casasanta diplomou-se em Farmácia. In-
gressou depois na Faculdade Livre de Direito de Minas Ge-
rais, onde se graduou em 1925, sem, entretanto, deixar de
residir em Pouso Alegre.

Francisco Campos foi o professor que, durante o curso
de Direito impressionou vivamente Mário Casasanta. A
alta estima fez nascer no discípulo o ideal de ser também
professor da mesma matéria - Direito Constitucional. Tal
foi a fascinação que o aluno sempre sentiu pelo mestre que
a ele se referiu assim, na já consagrada conferência 'que
pronunciou, denominada Três Mestres de Minas Gerais:
"Ouvindo-o, sentia a impressão e tinha a certeza de estar
ouvindo uma das grandes vozes do mundo".

Como se percebe, não houve solução de continuidade
entre as atividades do estudante e do profissional. Casa-
santa haveria de continuar eterno estudante. De fato o foi,
enquanto suas forças físicas o permitiram.

Também, muito antes de ser o notável professor que
conhecemos, j á era mestre respeitado quando ainda perlus-
trava os bancos escolares. Transmitia com prazer aos ami-
gos e colegas os conhecimentos científicos que abeberava
na fonte inesgotável dos livros.

Em Pouso Alegre e em Campinas ocupara-se do ma-
gistério em nível médio e superior, lecionando várias ma-
térias. Em colégios pousalegrenses, ministrava aulas de
Latim, Português, Francês e História Universal. Ensinou
Direito Comercial na Escola de Comércio de Campinas e
História Natural na Faculdade de Farmácia de Pouso Ale-



• I

-28-
gre. Concomitantemente, iniciava sua' carreira como Pro-
motor de Justiça em Pouso Alegre e exercia advocacia nas
cidades paulistas mais próximas.

Foi convidado por Francisco Campos, titular da Pas-
ta do Interior e Educação no Governo do Presidente Antô-
nio Carlos Ribeiro de Andrade, para ocupar o cargo de
Inspetor Geral da Instrução em Minas, recém-criado. Acei-
tou, transferindo-se para Belo Horizonte em 1928.

Na Capital Mineira, a princípio lecionou no Colégio
Arnaldo e posteriormente no Colégio Minas Gerais. Em
rumoroso concurso, no qual sete candidatos do mais alto
gabarito concorreram, conquistou brilhantemente a cátedra
de Português, em 1936.

Sua tese no mencionado concurso intitulada "A pa-
lavra mesmo", representa notável contribuição aos nossos
estudos lingüísticos. Nela examinou, segundo afirma a
Professora Angela Vaz Leão, todos os aspectos da palavra:
etimológico, sintático, semântico. Também o de classifica-
ção e o aparecimento em expressões idiomáticas.

Quem tiver oportunidade de ler a aludida tese ficará
perplexo, tal a riqueza das citações. Ao verificar-se que
Casasanta lia demais,' chega a perguntar-se: como conse-
guia ele tanto tempo para ler'? Com que idade começara a
familiarizar-se com os clássicos '?

Em 1939 outro concurso vem colocar Casasanta na
liça. Agora é a cátedra de Direito Constitucional da Facul-
dade de Direito da UFMG, a mesma -que ocupara seu mes-
tre mais querido: Francisco Campos. "O poder do veto",
foi o título da tese que apresentara, contendo cerca de 340
páginas. Neste trabalho patentea por meio de comentários
e citações, grande conhecimento da ordem juridica ociden-
ta~. Remontando-se a tratadistas italiaaos, americanos, in-
gleses, espanhóis e franceses, faz uma longa e substanciosa
história do aludido instituto constitucional, desde a anti~üi-
dade aos tempos modernos, de Roma ao Brasil,
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Vitorioso no concurso, é empossado no mesmo ano.
Em 1959, foi promovido pela Congregação da Faculdade de
Direito para a cátedra de Filosofia do Direito do primeiro
Curso de Doutorado. Passa a exercer o magistério das duas
matérias, comulativamente.

Como um dos baluartes no trabalho de fundação da
Faculdade de Filosofia da UFl\lG, ocupou a cútedra de Lín-
gua Portuguesa. É a Professora Angela Vaz Leão, sua ex-
-aluna na Faculdade de Filosofia que, referindo-se ao modo
de ser do i\Iestre, ao seu gosto \iterá rio e à sua in teligência
penetrante, afirma: Mário Casasanta exerceu sobre mim
profunda influência. Sob aquela modéstia que chegava à
humildade, fui descobrindo a excelência de sua cultura hu-
mana, a sua vasta notícia da língua, a sua intimidade com
os clássicos - erudição que se aliava a um gosto literário
dos mais finos e seguros. A inteligência aguda não era
nele, entretanto, maior do que a bondade de coração. Nunca
lhe ouvi uma palavra áspera, ,nunca percebi o travo do
ressentimento ou do ódio a amargar-lhe a conversa" ...

A Professora Angela Vaz Leão soube, com absoluta
segurança, traduzir a personalidade e a ação do consuma-
do Mestre, cuj a vida terrena extinguiu-se. Fomos privados
do agradável convívio com o "constante estudioso, o pro-
fessor, o filólogo, o guia dos moços" ... Entretanto, mercê
do extraordinário milagre da palavra escrita, a notável obra
de Casasanta, em grande parte, perdura, transmitindo eru-
diçãc, "saber e sabedoria", segundo feliz expressão do sau-
doso e eminente Senador Mílton Campos.

É de se lamentar que grande parte da obra de Mário
Casasanta não esteja em livros, como desejava sua digna
esposa, Dona Lúcia. Esta, certa feita, manifestou a uma
amiga o desejo de que o marido reduzisse suas atividades
externas para, com a colaboração de uns três ótimos secre-
tários, organizar "aquele imenso tesouro" pelas anotações,
observações e opiniões que o Mestre exarou em centenas
de livros: dicionários, clássicos e obras didáticas, lidos e
estudados durante toda a sua vida .
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Além de inúmeros artigos publicados em jornais, re-
vistas e também nos Boletins do Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais de Minas Gerais, que merecem ser
escolhidos e reunidos em volumes; e das duas teses de con-
curso, vários livros versando sobre Direito, Filologia, Lite-
ratura, Política e Pedagogia foram publicados por Mário
Casasanta.

Era minha intenção fazer um levantamento e comen-
tário tão completos quanto possível das obras por ele publi-
cadas. Porém, tarefa de tamanha monta não nos foi possí-
vel realizar. Eis porque me conformo em apenas relacio-
nar os livros, deixando de apresentar rápidos comentários
sobre cada obra, como era meu desejo, lamentavelmente
não satisfeito pela imposição da luta diuturna:

DIREITO

Responsabilidades do Estado em fatos de guerra.

O poder do veto.

Um caso de acumulação de cátedras.

LITERATURA

Minas e os mineiros na obra de Machado de Assis.

Machado de Assis e o tédio ú controvérsia.

Os jesuítas nos Luzíadas.

FILOLOGIA

A palavra "nlesmo".

Notas de Raul Soares à gramútica de João Riheiro.

Júlio Ribeiro e Maximiano Maciel.
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POLíTICA

As razões de Minas.

PEDAGOGIA

A pedagogia de Dom Bosco.

Antologia ginasial.

Didática.

Neste rápido esboço da vida e da obra de Mário Ca-
sasanta, não se pode olvidar, e.ntre tantos, um aspecto posi-
tivo de sua individualidade marcante. Era um homem
calmo, mas de ação. Equilibrado, mas dinâmico e seguro.
Apresentava invulgar rendimento nas suas atividades, quer
fossem no magistério, nos altos cargos que ocupou ou no
trato das letras e do Direito.

Foi Reitor da UFMG em época difícil. Mesmo assim,
teve uma atuação das mais brilhantes. Sua gestão foi con-
siderada como das melhores, comparada com a de outros
reitores de sua época.

Diretor da Imprensa Oficial de nosso Estado, soube
engrandecê-la, como editora e impressora de trabalhos que
representavam a inteligência mineira. Ali deixou a marca
inconfundível de sua cultura, de seu arraigado espírito de
.iustiça e de seu tirocínio administrativo. José Guimarães
Alves, referindo-se à sua atuação como Diretor da Impren-
sa Oficial, disse:... "Mário Casasanta moldou a história
por onde passou. Seu nome está ao abrigo das intempéries
e fixou-se na memória das gerações. Dos contemporâneos
aos pósteros, todos hão de julgá-lo pelo que foi e que fez".

Como Inspetor Geral da Instrução em Minas, órgão
embrionário da futura Secretaria da Educação de nosso
Estado, deu de si o melhor dos esforços na implantação da
reforma do ensino planej ada por Francisco Campos. O
resultado da ação realizadora de Mário Casasanta não se
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fez esperar. Mercê do trabalho do Mestre, Minas foi consi-
derado em época, com muita honra para nós todos, como o
Estado possuidor da mais avançada organização educacio-
nal de todos os tempos, entre as demais unidades da Fede-
ração. É o que afirmou o ilustre ProL Levindo Lambert.

Foi Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educa-
cionais de Minas Gerais, cuja implantação realizou com
simplicidade e modéstia. Neste trabalho foi apoiado por
um reduzido e seleto número de pessoas, cujo ideal era
antes o de servir que se servirem, conforme asseverou o
eminente ProL Ahgard Renault.

Concretizou, à frente do aludido órgão, um progra-
ma de difícil execução para o nosso Estado. Dotou-o dos
departamen tos indispensáveis às suas finalidades especí-
ficas.

A imaginação criadora de Mário Casasanta tcve re-
levante papel nesse lançamento de sólido alicerce para a
Educação. Só mesmo a sua inteligência rara, a sua cultu-
ra profunda e "os seus fabulosos conhecimentos dos ho-
mens e das coisas do Brasil" '" poderiam permitir labor
de tão grande significação para os destinos da Educação
em Minas Gerais. É ainda o Pro£. Abgard Henault quem
assim se expressa sobre Mário Casasanta:... "A área dos
conhecimentos era realmente de desmedidas proporções,
encerrava tesouros de vário teor e vária luz, espantavam
quaisquer olhos, ainda os mais distantes ou os mais pre-
venidos" .

o último cargo executivo que ocupou na vida pública
foi o de Secretário de Estado do Interior e Justiça, no Go-
vel~no Magalhães Pinto, em cujo exercício a parca veio apa-
nhá-lo.

Neste cargo presidiu a Comissão de Limites entre
Minas e Espírito Santo. Dehatendo e examinando vários
aspectos, da j á famosa questão lindeira, afinal, mercê de
seu trabalho e experiência, esta pôde chegar a termo na
gestão de seu sucessor na mencionada Pasta.

- 33-

Não menos importante foi a sua atuação na aludida
Secretaria, na solução dos graves problemas sócio-econô-
micos gerados pelo fechamento das comportas da Represa
de Furnas, que tanto preocuparam o Governo Mineiro.

Sua passagem pela Pasta do Interior, embora tenha
sido de duração relativamente curta, foi todavia de rele-
vantes serviços prestados a Minas, ao ,País.

Aqui estão, senhores acadêmicos, nestas desataviadas
palavras, alguns aspectos da magnífica vida e da extraordi-
nária obra de Mário Casasanta. O tempo, quando insufi-
ciente, é o eterno inimigo da perfeição, o permanente com-
prometedor dos nossos obj etivos. O tempo assim é impla-
cável. Ele impediu-me de realizar, como era meu desejo
a minha obrigação, um completo e profundo trabalho, um
levantamento que efetivamente espelhasse sob todos os pris-
mas, a personalidade desse lidador inexcedível, desse inte-
lectual respeitado, desse pedagogo de aguçada inteligê.ncia
que foi Mário Casasanta. Foi o Ministro Vivaldi :Moreira,
eminente membro da Academia Mineira de Letras, que
assim se expressou, lamentando o passamento de Mário Ca-
sasanta: ... "Sua ausência física, só é atenuada pela viva
presença espiritual, através da opulência de sua obra e ri-
queza humana de que era possuidor".

O dinamismo invulgar de Mário Casasanta durante
sua longa existência; sua constante delicadeza; sua profun-
da inteligência; seu magistério rico e portentoso de técni-
cas e ensinamentos; sua carreira jurídica das mais brilhan-
tes; suas atividades de homem público respeitado e huma-
no; suas produções intelectuais; seu devotamento às tarefas
impostas pela consciência, demonstrado até mesmo quando
já as suas condições físicas requeriam o mais completo
repouso em virtude de insidiosa moléstia que muito breve
o levaria para sempre de nosso convívio, constituem estuá-
rio majestoso, tranqüilo e incomparável, de rara beleza.
Nele todos que aspiram o saber, que buscam a experiência,
que querem encontrar os melhores exemplos de uma vida
humilde e ostensiva a um tempo, poderão vislumbrar por
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entre os remançosos momentos que o entrechoque das cau-
dais criam, as maravilhosas e seguras rotas a serem se-
guidas.

Uma vida assim tão exuberante, plena de sadias e
puras atividades, nos leva a meditar profundamente sob
como seria possível à posteridade dar-lhe provas de seu
reconhecimento, de sua gratidão imarcescível! Porventura,
quem tudo fez, tanto fez, pelos seus conterrâneos, pelo seu
Estado e pela Pátria, poderá ser esquecido?

Eis uma tarefa das mais difíceis. Acreditamos que,
em se tratando de homenagear vultos do porte gigantesco
de Mário Casasanta, tudo que se puder fazer será pouco,
face à grandiosidade dos lances de dedicação, de civismo,
de perseverança, de criatividade e de inteligência, atributos
constantes em sua vida. Existência rica não só intelec-
tual e materialmenle, mas também espiritualmente, eis que
foi sempre um exemplo vivificante e opulento daquela fé
que liga o Homem ao Criador. Daquela compreensão exa-
la de que o Homem vem ao Mundo para realizar o seu fim,
preparando-se para retornar ao seio do Onipotente.

O historiador e filósofo A. Moret, em sua obra sobre
a civilização egípcia, critica fortemente o governo, os cos-
lumes e a sociedade em tela, condenando o anacronismo
imperante naquela época em que o que era sagrado predo-
minava naquele recanto do globo, para, afinal, justificar
sua posição, baseado num escrito em que se afirma... "O
Egito é a imagem do céu, o templo do Mundo, a sede das
religiões" ...

Quero utilizar-me da citação do emérito escritor fran-
çês, não para criticar ou analisar comportamentos políticos
e sociais de nenhum povo, em nenhuma época, mas apenas
para reafirmar as incomparáveis qualidades de Mário Casa-
santa, dizendo que ele foi o repositório indevassável da su-
blimidade, o templo do espírito e a sede do saber.

Realmente, o grande mestre jamais perdeu oportuni-
dade para, de maneira discreta, externar aspectos relevan-
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tes de sua personalidade. Sempre procurava alegrar, in-
centivar, despertar condições para o fortalecimento das
qualidades criativas, da nobreza do caráter. Jamais falta-
ram-lhe lambém ensejo para demonstrar os seus dignifi-
cantes' dons espirituais, eis que nunca perdeu de visla em
toda sua existência o pensamento de um dos fundadores
da escoláslica, Santo Anselmo, Arcebispo de Cantuária,
quando afirmava: ,.... o cristão deve chegar ao conheci-
mento pela fé e não à fé pelo conhecimento" e que "deve-
mos crer nas coisas profundas da fé cristã antes de preten-
dermos raciocinar sobre elas ... " O comportamenlo de Ca-
sasanta guardou os parfunelros acima cilados. Por outro
lado, sobraram-lhe provas de seu acrisolado amor as pes-
quisas, às análises e aos profundos estudos científicos, so-
bre os mais variados aspectos.

Como modesto educador, quero lemhrar o grande fi-
lósofo Sêneca, dizendo que Casasanla foi para a j uvenlude
e para quantos puderam dele se aproximar, estimado e
"apreciado como um dos nossos mais queridos e próximos
familiares" . Como Sêneca, lambém Casasanta afirmava
que "não se há de aprender para a escola, mas para a vida".
Foi denlro deste princípio didático que ele entendeu a
Educação.

Mário Casasanta apresenta uma vida vivida com ple-
na e calivanle elevação. Tudo para ele deveria ser puro,
digno, cheio de propósitos nohres. A propósito, ocorre-nos
a preocupação do sociólogo Oliveira Viana em sua obra
"O caso do Império", tratando da honestidade dos brasilei-
ros. Também a aplaudida educadora Alaíde Lisboa de Oli-
veira, em sua "Nova Didática", quando critica os desonestos
e exalta aqueles 'que, como Casasanta escondem sob o man-
to da discrição as raras virtudes aprumando:... "Os de-
sonestos de tipo aventureiro aparecem com destaque, e cha-
mam mais a atenção do que os inúmeros virtuosos que exis-
tem discretamente ... ".

Nosso homenageado foi um dos poucos investigado-
res brasileiros que se aprofundaram nos segredos de nossa
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língua, trabalho este que realizou com o brilho costumeiro,
sempre presente em todos os seus misteres. Austregésilo
de Ataíde ao se referir ao ProL Hélio Viana, quando da
homenagem póstuma que a Academia Brasileira de Letras
prestara ao mais dedicado e incansável investigador da His-
tória, assim se expressou: ... "O homem ficará em nossa
lembrança pelas nobres virtudes e o autor permanecerá
para sempre na vida cultural do Brasil ... "

Assim, guardaremos na lembrança, indelevelmente, a
figura humana de Mário Casasanta, pelas suas qualidades
morais, espirituais e intelectuais. Entretanto, o escritor, o
autor, o pesquisador, o historiador, o tratadista Mário Ca-
sasanta será eternamente acrisolado pela atividade cultural
desta grande Pátria Brasileira, que as gerações haverão de
realizar perenemente. No cumprimento da sagrada deter-
minação histórica que a todos nós está reservada, de rece-
ber dos que nos precederam a grande herança cultural e
educacional conquistada c mantida, o Mestre não será olvi-
dado. Hão de expungi-Ia do que julgarem inútil, enrique-
cê-la com o quinhão de seu mais puro labor c, afinal, entre.
gá-Ia mais perfeita, mais rica, mais ampla e mais completa
aos que nos haverão de suceder em face de nossa condição
biológica. Ratificando esta imperecível elaboração históri-
ca, Pierre FurteI' disse que ... "o homem, por ser inacaba-
do, tende à perfeição. A educação é, portanto, um processo
con tín uo -que só acaba com a morte ... "

O ProL Casasanta foi, pelas suas obras e pela sua ati-
vidade intelectual, um verdadeiro gênio do campo da Pe-
dagogia, da Política, da Filologia e da Filosofia. Suas idéias
são expostas com clareza, tal como ocorre com qualquer
corrente quando colhida na fonte. São evidentes, por isto
mesmo, o valor pedagógico, clássico c didático de suas con-
cepções destinadas à atividade educacional. Neste aspecto
podemos colocá-lo na mesma faixa de Plantão c Aristóteles,
que, embora, dois expoentes da pedagogia grega, faziam de
obras de filosofia e de política, repositórios de suas idéias
educacionais.
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Julgo excelente o ensejo para relembrarmos as pala-
vras de Xenofonte, o grande historiador grego, proferidas
a respeito da personalidade de Sócrates: ... "Todos os dis-
cípulos sentimos-lhe a falta porque era o melhor no cuida-
do da virtude. Piedoso, pois em tudo obrava segundo o
pensamento dos deuses; justo, pois foi o niais proveitoso
para quantos com ele trataram ... " Parece-nos que não
será difícil afirmar que o comportamento de Casasanta
como cidadão e como professor guardou certa similitude
com o do filósofo grego. Foi virtuoso, humilde e viveu in-
teiramentc devotado ao Criador.

Esta preocupação de engastar o nome aureolado do
grande filho de Camanducaia, com dcstaquc, entre a-queles
que compõem uma constelação de primeira grandeza, faz
com que nos ocorra agora, à mentc, a figura do maior dos
Padrcs da Igreja Católica, Santo Agostinho, emincnte pro-
fessor, emérito escritor c filósofo. ...~que a vida e a obra
dc Casasan ta guardam-lhe também certa aparência. Se
não vej amos: para Santo Agostinho c para Casasanta, em
tudo haveriam de valorizar e considerar importantc a cons-
ciência moral, a profundeza espiritual, que nos ilumina a
inteligência e faz reconhecer a lei divina. Tanto quanto
possível, como fez Santo Agostinho, Casasanta buscou a sa-
bedoria, a cultura humanística, aspirando sempre o reino
dos valores éticos, aos quais também podem ascender os
iletrados, desde que tenham no coração a pureza, o amor
e a bondade.

A educação e a cultura dos seus concidadãos foram
entre muitos que merecem destaque, dois aspectos que du-
rante toda a vida preocuparam Casasanta. É que sabia que
o homem ao nascer é um ser inacabado, cheio de necessi-
dades, imperfeito, de tal forma quc nem se aparenta a um
homem. Certamente, como L. Malson, chegou à conclusão
de que: ... "O homem, antes de Scr educado, é menos do
que uma esperança; ele é mera eve.ntualidade" ... Efetiva-
mente, se deixarmos a criança afastada de qualquer ação
cultural ou abandonada aos cuidados de animais, ela, sem
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a educação dada por homens, embora descendente do ho-
mem, jamais chegará a ser na realidade um ente humano.

Interpretava com segurança e muita lógica a cultura,
por isso que não a definia como um ohjeto, pelo contrário,
para Casasanta cultura é como "uma certa maneira de viver
a vida". Importante é notar que da mesma maneira o
grande mestre suíço Pierre FurteI' entendia a cultura. Em
sua ohra "Educação e Reflexão", Furter deixa claro que ...
"a cultura não é bagagem, nem coisa. É uma certa forma
dada à história pessoal".

Está fora de dúvida que as idéias e as concepções
filosóficas de Casasanta, encontram eco entre mestres inter-
nacionais de nomeada, como os que acabamos de ci tal' .

Vamos ainda encontrar no livro "Fenomenologia da
Educação", do eminente professor argentino Gustavo Ciri-
gliano, críticas áqueles que julgam ser possível afastar da
educação o social. Este liberalismo, diz Cirigliano, "pode
ser o continuador do alexandrinismo na escola". Também
Kilpartrick afirma que "aprendizagem de livros, de pala-
vras, de idéias; é educação para o intelecto e afastamento
da vida". São mais dois grandes educadores e pensadores
que vêm engrossar a posição do Casasanta, ao lado de uma
educação completa, de uma educação para a vida, para a
sociedade, que não pode ser obtida sem a ação do educador,
do meio escolar e das sábias diretrizes que nos levam à
formação plena do educando.

Não se pode deixar de ressaltar também 'que Mário
Casasanta, como se percebe claramente, foi sempre apolo-
gista de uma formação do homem para a vida democrática.
De uma educação qualitativamente diferente, conforme bem
a entendia John Dewey, ou seja, uma educação e uma cul-
tura socializada, para a sociedade real, que aguarda o indi-
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víduo. A educação e a cultura só para o intelecto, afastada
da realidade social, como se verifica, não eram do agrado
do Mestre.

o nosso homenageado, não é mais necessarlO que se
diga, foi um homem excepcional para o seu tempo. Nele,
a vivacidade e compreensão do jurista contrabalançam-se
com o comedimento e o bom senso do professor, do educa-
dor. A prudência, a sagacidade do político que tantas ve-
zes demonstrou ser, confundem-se com a pertinácia e a
preocupação do pesquisador profundo e do analista de
escol. A insatisfação permanente do investigador, do filó-
sofo, mistura-se facilmente com o poder de criatividade que
emanava de suas elucubrações cotidianas. Ocupando sem-
pre o vértice das privilegiadas posições a que foi guindado
pelos méritos pessoais, jamais afastou-se daquela humildade
encantadora em que sempre se colocava. Antes e acima
de tudo, mantinha com entusiasmo sua fé inabalável e a sua
perene submissão ao Criador. A completa observância dos
valores morais, éticos e espirituais foram uma preocupa-
ção constante em toda sua vida, até mesmo nos seus derra-
deiros momentos.

Para realizar algo com escopo de homenagear Mário
Casasanta, envidei todos os esforços. Embora modesta-
mente, tentei, ainda que de leve, fazer percutir tão alto
quanto possível as cordas desafinadas do meu instrumento.
Quis delas arrancar os sons mais maravilhosos, sensíveis e do-
lentes, com os quais tive a intenção de saturar de agradáveis e
melodiosos acordes o ambiente que neste momento, pelo
meu sincero e ardente desejo, deve envolver e projetar na
retina de todos os presentes, a figura incomparável, deli-
cada, insinuante, de nosso inesquecível Mestre.

"Ecce HOlllO".
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Em rápidas pinceladas, eis a singela homenagem a
que me propuz render a Mo' rio Casasanta, ínclito patrono
da Cadeira n.9 29.

Senhores Acadêmicos,

Encontro-me, com muita honra, entre vós. Jamais
pensei poder usufruir de tão acolhedor e elevado convívio.
Sei que o nosso objeto foi apenas recompensar quem sem-
pre foi um dedicado, um espontâneo aprendiz.

Nesta Casa serei, quem sabe, apenas aquele membro
'que se distinguiria pela assiduidade nas reuniões. Porém,
silencioso e atento acompanhante dos debates comuns às
controvérsias levantadas nas deliberações sobre problemas
peculiares a tão erudita assembléia.

Acontece que o constante mutismo chegará a desper-
tar a indiscreção de alguém. Surgirá a indagação:

E Vossa Excelência, senhor acadêmico, que faz nesta
Casa?

Aprendo, serú certamente a resposta.

Foi para aprender que aqui cheguei, senhores aca-
dêmicos.



" " ""' " li' " "2120.f


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023

