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DÉCADA DE 30
ESTADO DE MINAS QERAIS

REPÚBLICA DO BRASIL

Luiz Fernandes de Assis Editor dos cademosda
Escola do Legislativo.

E

ra o ano de 1929. O crack da Bolsa de Nova
York, em outubro, repercutia no Brasil,
colocando no horizonte da década que se
aproximava a possibilidade de uma gran-
de desordem econômica. No campo
político, Washington Luiz, então Pre-
sidente da República, ao confirmar sua
preferência por um candidato paulista à sua
sucessão, desorganizava o esquema de
revezamento no poder mantido pelos dois
Estados mais populosos da nação. O lan-
çamento da Aliança Liberal colocava em

xeque, pela primeira vez, a chamada política do café
com leite, ou seja,o acordo tácito entre velhos aliados
- São Paulo e Minas Gerais - sobre a sucessão pre-
sidencial. Com isso, a facção paulista ganharia adver-
sários políticos poderosos como Antônio Carlos, em
Minas, Getúlio Vargas, no Sul, e João Pessoa, na Paraí-
ba. Completa o quadro daquele final de década a
insatisfação de dois segmentos ansiosos para partici-
par da cena política: a classe média urbana, letrada e
formadora de opinião, e os tenentes, com suas cons-
tantes revoltas político-militares.
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Eram tempos de dúvidas, e os anos 20 chegavam
ao seu final anunciando mudanças para as eleições que se
realizariam em março de 1930.

O Partido Republicano Mineiro (PRM), dirigido
por Antônio Carlos e Artur Bernardes, que se tornara opo-
nente do governo central, enfrentaria naquelas eleições
oposição inesperada em seu próprio território. Meio
Viana, com uma ampla base coronelístíca no interior, e
Carvalho de Britto, nas rédeas da carteira comercial do
Banco do Brasil, comandavam a Concentração Con-
servadora, dissidência criada para pugnar pelo candidato
do Governo Federal, o sr. Júlio Prestes.

As mudanças desejadas pela ampla maioria dos
eleitores não se realizaram, porém, quando as urnas fo-
ram abertas. O previsto pelos aliancistas ocorreu: as
forças governistas, após uma campanha eleitoral em que
utilizaram métodos escusos de intimidações, demitindo
e removendo funcionários públicos, além de suspenderem
créditos bancários e comunicações telegráficas, patro-
cinaram uma grande fraude eleitoral. Os candidatos da
Aliança Liberal sentiram na pele os efeitos das eleições
a bico de pena de tempos anteriores. Eleições sem
justiça eleitoral. Para ambos os contendores, muitas vezes
era este o caminho de se chegar ao poder.

O Congresso Mineiro acompanhou, em sua décima
Legislatura (1926-1930), o desenrolar de todos esses
acontecimentos de forma privilegiada, posto que as duas
facções denunciavam, em plenário, os vários abusos
cometidos pelos adversários.

As diferenças entre os anos 30 e a década anterior
eram muitas para tudo permanecer como antes: aos polí-
ticos tradicionais de Minas, que se sentiam traídos pelos
paulistas, somava-se agora a energia militar dos tenentes,
ainda que com desconfianças mútuas. Faz-se necessário
lembrar que a Aliança Liberal comportava, de um lado,
os tenentes - revoltados e desejosos de voto secreto
desde 1922, exigindo a superação das velhas oligarquias
políticas - e, de outro, o ex-Presidente Artur Bernardes,
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talvez o mais violento algoz dos rebeldes. Com o clamor
que vinha de setores médios das cidades, quase todos os
opositores à política da República Velha se sentiram
encorajados para encerrar esse período histórico, mesmo
com o recurso às armas. Embora Minas Gerais apresen-
tasse um Executivo vacilante (Olegário Maciel) e algumas
raposas políticas hesitantes ("uma aventura louca", na
expressão de Antônio Carlos), urgia conspirar contra o
Governo central e fazer a revolução antes da posse do
novo presidente.

Os sucessivos adiamentos da data do golpe, entre-
tanto, arrefeceram o ânimo dos conspiradores e amea-
çavam fazer desaguar o movimento em nada. Faltava ainda
um motivo catalisador, ou, talvez, um cadáver ilustre. O
assassinato de João Pessoa, ex-candidato a vice-presi-
dente na chapa da Aliança Liberal, em julho de 1930,
apesar de seu caráter passional, transbordou para a esfe-
ra política, levando uma grande multidão ao seu enterro
no Rib de Janeiro. Com a posse de Júlio Prestes prevista
para 15 de novembro, os revolucionários marcaram o
golpe militar para o dia 3 de outubro, hoje data de eleições
no Brasil.

O Congresso Mineiro permaneceu em funciona-
mento normal até fins de outubro. Os pronunciamentos
dos deputados e dos senadores estaduais, importantes
peças documentais e vozes de interlocutores privilegia-
dos que vivenciaram o clima revolucionário, ganham
relevância adicional em razão da suspensão da liberdade
de imprensa, instituída pelo governo provisório. Houve
mesmo quem trocasse o discurso pela ação. Quando o 12°
Regimento de Infantaria de Belo Horizonte ofereceu
resistência aos revoltosos, alguns deputados justificaram
a sua ausência em Plenário pela participação em batalhões
de voluntários, que surgiam na capital e no interior ("a
construção de uma Pátria nova", dizia Getúlio Vargas em
seu discurso de posse).

O que se apresenta a seguir são pequenos trechos
selecionados dos anais da Câmara dos Deputados e do
Senado Estadual, que revelam o comportamento dos
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congressistas mineiros diante de todos esses aconte-
cimentos. Eles nos mostram como reagiam a Situação e
a Oposição a cada movimentação da cena política e os
argumentos que expunham ao sustentarem seus interesses.

Antes, porém, apresentamos a discussão de um
projeto que tramitava à época na Câmara Estadual, e cujo
tema preserva sua atualidade: os menores abandonados.
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OS MENORES ABANDONADOS

Q 
Sr. Argemiro de Rezende: - Peço a palavra.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O Sr. Argemiro de Rezende: - Sr.
Presidente, membro que fui da Comissão de
Instrução Pública e até mesmo seu
presidente, não obstante minha pouca
competência, (não apoiados gerais), posso
asseverar a V. Exa. que essa Comissão
acompanhou com carinho o desenvol-

vimento do ensino no Estado de Minas Gerais.

Nesse particular, posso assegurar que, de fato,
ampliamos bastante a nossa esfera de atividade, não só na
parte relativa à instrução secundária como também no que
se refere ao ensino primário, de vez que foi ele muito
difundido entre nós, como prova o grande número de
cadeiras criadas de acordo com as exigências e as
necessidades públicas; também o ensino normal mereceu
um especial cuidado, como demonstram as diversas
escolas normais criadas em vários pontos do Estado.

Sala das Sessões, 28
de agosto de 1930,
p181 - Anais da Câ-
mara Estadual, pg.
181-3,
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Para se ver o quanto foi vantajoso este ponto de
vista governamental, basta se atender a que as escolas
normais criadas, formando novos pioneiros do ensino,
têm a vantagem de fazer professores tirados das regiões
em que funcionam tais estabelecimentos, professores,
portanto, mais adaptáveis a essas zonas e, por isso, mais
adequados para a regência das escolas públicas da zona.

E, como exemplo, peço licença para citar a antiga
Escola Normal de Paracatu, que foi a fornecedora, por
largo tempo, de professores a toda a região do Sertão, do
Noroeste e do Triângulo Mineiro.

Como é fato conhecido, a tendência geral de todos
aqueles que cultivam o espírito é procurar os grandes
centros; ora, o professor formado na própria região em
que reside não tem essa preocupação de se remover pa-
ra lugares melhores, apegado aos laços de família que ali
o seguram. Isso é uma vantagem que traz grandes e
extraordinários benefícios para a educação da mocidade,
porque será um profissional sem a preocupação de se
remover, encarando suas funções como definitivas.

Há, entretanto, Sr. Presidente, um ponto que, me
parece, ainda está a chamar a atenção do legislador
mineiro, e é aquele que se refere aos menores aban-
donados. (Muito bem, do Sr. Anthero Ruas).

A orfandade, a Casa bem o sabe, é uma das maiores
desditas por que pode passar um ente humano no início
da sua vida; quando ela se manifesta apenas de um lado
- pela morte do pai ou da mãe - já é uma grande infe-
licidade porque as mais das vezes outro lar se forma, e,
se para o cônjuge sobrevivente a vida é a mesma, e às ve-
zes melhor ainda, não acontece o mesmo com as pobres
crianças, que raramente encontram almas generosas e
cristãs que, com carinho, desculpam as faltas da idade,
ficando as mais das vezes o ente frágil e indefeso sujeito
às iras covardes de antipatias disfarçadas e ciúmes injus-
tificáveis contra os quais nem pode sequer defender-se.

Imagine V. Exa. quando essa orfandade atinge a um
desvalido da sorte, pelos dois lados - e que é atirado na
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poeira das ruas, à sua própria orientação, em idade que
não pode refletir e nem pensar sequer e que tem pesando
sobre si a maldade humana?

Ampará-lo é um dever do Estado, e para com esses
entes pequeninos a sociedade tem uma grande missão a
cumprir, em seu proveito próprio: guiá-los pelo caminho
do bem.

É verdade que alguma cousa já se tem feito nesse
sentido, podendo-se 'citar, entre o que está realizado, o
magnífico estabelecimento que é o Instituto João Pi-
nheiro, desta Capital, dirigido por um profissional do
ensino que fez daquela casa um verdadeiro sacerdócio.

O Sr. Adolpho Vianna: - Muito bem. V. Exa. faz
justiça àquele grande funcionário.

O Sr. Argemiro de Resende:— Refiro-me, como a
Casa já deve ter percebido, a esse vulto de destaque da
nossa sociedade, nosso eminente patrício Dr. Léon
Renault.

As colocações que de pronto aparecem para os
menores que se instruem no estabelecimento e se apa-
relham para a vida sob a direção de tão competente pro-
fissional são atestados vivos de que precisamos estudar
mais atentamente e traçar novos moldes de serem apro-
veitados os menores abandonados, de vez que aquele
instituto já não comporta e nem satisfaz as exigências das
necessidades públicas pelo sempre crescente número dos
desvalidos da sorte; também o Abrigo de Menores, criado
nesta Capital, com o objetivo de socorrer a orfandade, se
bem que temporariamente, já se acha superlotado.

Nessas condições, é preciso que o legislador mi-
neiro medite sobre esse problema social, e medite com
carinho, principalmente agora na época em que se luta
asperamente pela vida e campeiam pelo mundo afora
doutrinas absurdas, que se vão infiltrando nas massas
populares, principalmente naqueles que se sentem batidos
pelos revezes da vida; - embora doutrinas contraditórias,
como são essas do comunismo, em que o povo, na sua
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compreensão pouco exata dos fatos, entende que deve ser
a divisão dos bens daqueles que têm com aqueles que na-
da possuem, como são propagadas entre a classe operá-
ria, como instrumento de revolução, como arma de
demagogia.

De fato são doutrinas absurdas, porque quem
trabalha, quem economiza, guardando todo o produto do
seu esforço, não pode ver, de uma hora para outra, os seus
bens repartidos com aqueles que nenhum desses atos
praticou; - caem por terra diante da mais ligeira análi-
se. São doutrinas até contraditórias com os princípios
cristãos que determinam como purificação do homem que
cada um regue a terra com o suor do seu rosto.

Assim, essas crianças abandonadas, perambulando
pelas ruas das cidades, freqüentando os centros mais
nocivos, ouvindo as pragas e queixas daqueles que já são
desviados do caminho do bem, são naturalmente con-
duzidas ou ao crime, ou aos hospitais.

Nessas condições, uma medida se impõe, como
acabei de dizer, ao legislador mineiro, nesse sentido.

Desde já, entretanto, se antevê a objeção, que será
feita pela Comissão de Finanças, de que, devido às
condições financeiras do momento, o Estado não pode
organizar estabelecimentos desse gênero, de maneira a
corresponder às necessidades públicas.

Mas, Sr. Presidente, para responder a semelhante
objeção, basta uma apreciação rápida e ligeira sobre o
que se tem passado na nossa história, na formação do povo
brasileiro.

No começo, houve uma classe de homens, Nó-
brega, Anchieta e tantos outros, que, ligados aos prin-
cípios da religião católica, sem família, porque a sua fa-
mília era a humanidade, sem pátria, porque a sua pátria
não tinha fronteiras, sem interesse, porque o seu interesse
é o da comunhão mundial, neste país penetraram e
prestaram os maiores serviços na condução dos silvícolas
à civilização; por que não se apelar para essa classe, ou
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mesmo para sociedades civis que queiram também, por
um elevado espírito de humanidade, concorrer com o seu
esforço em prol dos desprotegidos da sorte?

O Estado possui propriedades inexploradas, quase
em abandono, possui terras devolutas, terras que estão
para ser ocupadas, para serem desbravadas, - penso que
se se conceder a essas congregações um trato dessas
terras, igualmente com alguns favores no primeiro ano
de sua organização, poderão elas manter bons esta-
belecimentos onde se eduquem os menores abandonados,
transformando-os em futuros homens, aptos para con-
correrem para a grandeza da pátria.

O exemplo do que digo está diante de nós: quem
visitar essa congregação de D. Bosco, quem ponderar e
meditar sobre o benefício que ela tem feito ao Estado de
Minas Gerais, poderá, desde logo, reconhecer os ines-
timáveis serviços que a ele devemos; quem visitar o Asilo
da Piedade e vir como um homem de ideal e de princípios
religiosos, um santo, enfim, como foi o monsenhor Pi-
nheiro, (muito bem do Sr. Ignácio Murta), pôde, no alto
daquela serra, erigir um estabelecimento que serve de
ensinamento às gerações futuras e ali abrigar uma série
de órfãs, educá-las e encaminhá-las na vida, poderá bem
avaliar quanto nos poderá ser útil semelhante empreen-
dimento.

O Sr. Adopho Vianna: - Com relação a Monsenhor
Pinheiro poderia acrescentar - cujo desaparecimento
coloca, neste momento, em situação periclitante aquele
estabelecimento.

O Sr. Argemiro de Rezende:— Como acaba de dizer
o meu ilustre colega, o Sr. Adolpho Vianna, cujo nome
declino com a devida vênia, cujo aparte vem reforçar as
minhas considerações, foi esse venerando sacerdote o
sustentáculo do estabelecimento, tanto que, após a sua
morte, tem sido de amarguras a existência do instituto
por ele criado.

Tendo-se como bandeira nomes como este - de
Monsenhor Pinheiro, que traduz ou significa um grande
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ensinamento do quanto pode a força de vontade daqueles
que se batem por ideal nobre e humanitário—, podere-
mos sanar esse mal social, completando aquilo que ainda
nos falta no sentido de proteção aos nossos jovens
patrícios, que surgem na vida em situação precária, para
eles chamando a atenção dos poderes públicos.

Neste momento, pois, em que tomo a preciosa
atenção da Câmara com ponderações que me surgem ao
espírito, deixo um apelo à ilustrada Comissão de Le-
gislação para meditar sobre o caso e pesar sobre os males
que nos poderão advir pelo fato de não cuidarmos em
tempo dessa classe que tanta atenção merece dos poderes
públicos - os menores abandonados.

Naturalmente não queremos ver repetido no Estado
de Minas Gerais, aquilo que se passa na Tcheco- Slováquia,
invadida por essas inovações após a guerra e algum tanto
agitada pelas idéias pregadas pelos soviets, que puseram
por terra o velho e consolidado Império da Rússia, onde
muito se queixava das torturas impostas na Sibéria àque-
les que caíam no desagrado dos poderosos, mas,
substituíram-no por outro tirano pior, que é o império do
comunismo mal compreendido.

Semelhantes idéias não queremos que cheguem até
nós, porque não queremos que aqui se dê o fato, ali muito
comum, de grupos de meninos vagabundos percorrerem
os bairros suspeitos, as vias públicas, na maior promis-
cuidade, assaltando os transeuntes, pedindo-lhes apoio e
caridade e, quando não atendidos, exigindo à força a
satisfação de suas intenções, porque passadas para o
Estado, a ambição dos governantes não permitiu que deles
se cuidasse devidamente, degenerando em franco
abandono, que dá ao visitante estrangeiro a impressão
dolorosa de pena.

O assunto de que me ocupo deve preocupar nossa
atenção porque não é só nesta capital, - onde o Dr. Juiz
de Menores já se sente em dificuldades para a colocação
de crianças que, dia a dia, aparecem no seu Juízo
desabrigadas - é no interior também que essa nuvem de
tristeza vem surgindo crescente dia a dia.
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É, portanto, um problema que prende a atenção do
legislador mineiro e de urgente resolução.

SOBRE A SUCESSÃO PRESIDENCIAL, Sala das Sessões, 10
de setembro de 1929.QRUPO DE ANTÔNIO CARLOS Anais da Câmara
Estadual, p9.1 69-70.

• Sr. Magalhães Drummond:— Peço a palavra.

• Sr. Presidente:— Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. Magalhães Drummond - Sr. Presidente, sou
um liberal de coração e, por isso, não me armo de animad-
versão contra ninguém só porque discorde de mim.

Faço esta declaração inicial para que não se veja
nas palavras que vou proferir o menor propósito de
personalizar o debate.

Nas minhas palavras, nada haverá de tendencioso
contra quem quer que seja, pessoalmente.

O País inteiro sabe qual o quadro que se desenha
agora na política nacional. De um lado, o Presidente da
República pretendendo impor à nacionalidade um
candidato à sucessão presidencial; do outro lado, a
nacionalidade reagindo contra isso.

No Sr. Washington Luís, a hipertrofia do poder
pessoal foi a ponto de não ficar S. Exa. nesse abuso de,
precisamente sendo quem não devia intervir na questão,
pretender ser o único brasileiro a decidi-Ia.

Vai mais longe: na hipertrofia do poder pessoal,
passa a nomear chefes para as políticas estaduais.

Nomeou para Minas Gerais o Sr. Carvalho de
Britto. É, assim, uma espécie de intervenção à distância;
é um pró-consul que nos pretende impor e através do qual
julga obter a aquiescência de Minas, ou por bem ou por
mal, à candidatura de simpatia pessoal de S. Exa.
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O Sr. Carvalho de Britto entra a agir de modo a
mostrar, desde logo, a infelicidade da escolha. (muito
bem!) Recebe uma demonstração, que se diz de soli-
dariedade, das classes conservadoras.

Eu não acredito que as classes conservadoras, se
efetivamente estivessem representadas pela Associação
Comercial do Rio de Janeiro, lhe fossem prestar
demonstração de solidariedade.

Não sei por que haveriam as classes conservadoras
de levar solidariedade precisamente ao Sr. Carvalho
Britto, que até aqui tinha sido diretor do Banco do Bra-
sil, precisamente desse banco que, com grande prejuízo
para a economia nacional, tem-se constituído em órgão
da oficialização da agiotagem no Brasil.

Não sei por que iria a Associação Comercial, se
lídima representante de classes produtoras, prestar
homenagens de solidariedade a um homem que se
enfileira entre os que querem que continue a política
errada (apoiados; muito bem) que vinha fazendo o Sr.
Washington Luís, precisamente no ponto de vista
econômico e financeiro.

Acho que a política de estabilização da moeda
somente poderá ser feita à custa dos saldos orçamentários
e nunca à custa de empréstimos como tem feito S. Exa.
(Apoiados).

Penso, assim, que essa manifestação das classes
conservadoras não é senão a de indivíduos que preten-
dem assegurar-se pessoalmente as boas graças do poder.

Vozes: - Perfeitamente.

O Sr. Magalhães Drummond: - O Sr. Carvalho
Britto, ao receber a aludida manifestação, mostra-
se, desde logo, não chefe de qualquer corrente em
Minas, mas simples preposto do Sr. Presidente da
República.

E não se mostra de maneira alguma chefe de uma
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corrente de opinião em Minas, porque não acredito que
haja em Minas corrente capaz de lhe endossar os con-
ceitos. (Apoiados gerais).

A este movimento iniciado por Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraíba, chama S. Exa. um movimento de
provincianos.

Nisto mostra-se o Sr. Carvalho Britto abso-
lutamente desvinculado de sua terra e da sua gente,
porque, em verdade, este movimento nada tem de
provinciano, no sentido pejorativo que S. Exa. dá à palavra.

Não pode ser provinciano um movimento enca-
beçado por Minas, Rio Grande e Paraíba.

O Sr. Amando Brasil: - E como se forma a Nação?
Não é pelos Estados?

O Sr. Magalhães Drummond:— Não pode ser
regional um tal movimento, porque não se pode abso-
lutamente, dadas as condições mesmo geográficas, dadas
as condições de formação histórica, acreditar que Minas,
Estado central, mas em tão próxima vizinhança do mar,
- tão pequena é a orla que deste a separa, - e que assim
a um tempo participa nos interesses do Brasil interior,
participa nos interesses do Brasil litorâneo, não se pode
acreditar que Minas perca o exato senso das necessida-
des nacionais (Apoiados gerais).

Por outro lado, o Rio Grande do Sul está na fron-
teira, onde o brasileiro pode fazer o contraste entre a terra
brasileira e a terra estrangeira, e ter assim uma repre-
sentação mais visível, porque mais material, da Pátria. Lá
onde o zelo bravio pelo torrão se amplia e se aquece nos
zelos pelo Brasil; lá, como em Minas Gerais, é impossível
a existência de regionalismo. (Muito bem).

O Sr. Carvalho Britto fala em provincianismo, e fala
de modo depreciativo.

S. Exa. se deslembra, decerto, de que existem
dois provincianismos.
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Existe um de que o provinciano deve se orgulhar;
existe outro de que nos devemos defender.

A diferenciação entre um e outro provincianismos,
já a fiz uma vez, e a Casa me permitirá que de novo a faça
aqui, agora.

Dizia eu, então, e reafirmo (lê):

"Há Provincianismo e provincianismo. O primei-
ro é mais do que uma virtude, porque é bem um complexo
de virtudes. Pior do que um defeito, o segundo é toda uma
aglutinação de defeitos.

Naquele, está a marca das diferenciações feitas nos
homens de um mesmo país, pelas diferenças de pressão
das energias ambientes. Nele, nesse Provincianismo,
projetam-se e se retratam nos indivíduos as característi-
cas regionais e a diversidade de atuação dos fatores de
formação histórica.

Resultante, assim, fatal, inelutável da ação do meio
e das correspectivas reações humanas, esse Provin-
cianismo representa a modelagem mental do homem ao
clima político e físico da região que lhe é "habitat".

Ele é que, no Brasil, deu ao homem do Nordeste
semi-árido aquela rudeza de combatividade e aquela
rusticidade de hábitos em que tão bem se espelha a ne-
cessidade, que ali lhe é imposta, de suprir com suas
próprias energias as deficiências da terra. Na pugnacida-
de indomável do nordestino está bem o índice de que, ali,
o homem precisa de compensar, com uma constante
vigilância pela sua conservação, aquilo tudo que o meio
lhe devia dar - e não pode dar.

O gaúcho, o paraense, o acreano, vis-à-vis com
o estrangeiro, pisando a linha das fronteiras, "vendo"
onde é que acaba e onde é que começa o Brasil, têm da
Pátria uma representação material mais nítida, porque
objetivada na própria representação territorial, e daí,
aquele seu patriotismo sempre aceso em cuidados,
aquele patriotismo ciumento em que, sem se diluir, o
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zelo bravio pelo "torrão" se amplia nos zelos pelo Brasil.

Esse mesmo Provincianismo é que dá ao paulista,
habitante das férteis regiões da terra roxa, - roxa e
engordurada de seivas, - aquela confiança na vida, aquela
equilibrada agilidade mental e de ação, aquele belo
destemor para os empreendimentos.

Esse mesmo Provincianismo é, aqui em Minas, um
reflexo da terra e dos fatores históricos.

Aqui, onde a montanha é tão doce de ser vista e tão
áspera de ser trabalhada, - aqui, onde a configuração
torturada da terra dificultou tanto as comunicações e
isolou tão longamente os homens nas "fazendas", - aqui
é que havia de florescer melhor a hospitalidade. Longe
do mundo e da vida, o "fazendeiro" havia necessariamente
de desejar o "hóspede", - o "hóspede", por cujo inter-
médio, unicamente, ele conversava com o mundo, o
"hóspede" que, nas suas palestras, nas suas idéias, nos seus
modos, na sua vestimenta, levava-lhe um bocado da vida e
do mundo - tão bons de serem vividos realmente e tão
mais sedutores ainda naquele fascínio de cousas vedadas
ao homem das "fazendas". Era o "hóspede" o homem bem-
vindo - porque, com a sua presença, punha ali, na mo-
notonia da vida, uma nota nova; no cenário tão já visto,
uma nova cor; um ritmo novo, no rolar dos dias tão iguais;
um sabor, na insipidez das horas uniformes. O hóspede
era, para a "fazenda", a alegria da novidade e, para o
fazendeiro, um religamento com o mundo. Era na fugaz
convivência com ele que o fazendeiro "enganava" um
pouco a sua "fome de sociabilidade".

Assim foi, principalmente, o nosso isolamento que
gerou a nossa hospitalidade. O fazendeiro não sentia só o
dever, mas experimentava a necessidade mesma, o prazer,
a volúpia de hospedar.

Mas o mesmo viver insulado das "fazendas"
determinaria uma diferenciação bem nítida entre a família
e o "estranho", só de longe em longe aparecendo e, por
isso, acolhido com doçura, mas também com reserva.
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Dessa modelagem do homem pelas circunstâncias,
ficaram essas peculiaridades morais e mentais que, ainda
hoje, ali estão caracterizando o acreano, o homem do
Nordeste, o paulista, o "gaúcho", o mineiro.

Esse, o Provincianismo de que nos resultaram umas
tantas virtudes, que faremos muito bem em conservar e
cultuar.

Aqui, onde tão forte pesou a tirania colonial, o
homem, no trato áspero com o despotismo, havia ne-
cessariamente de aprender a dar à liberdade um valor
sobre-humano e havia de guardar nas suas atitudes e herdar
a seus descendentes o grave ar de meditação, de re-
colhimento e de reserva que é só dos que já sofreram
muito.

Ao contrário dele, que é, como se viu, um "caráter",
o outro "provincianismo" é uma deturpação do caráter.
Em vez de ser, como aquele, uma conformação, é uma
deformação.

Com o Provincianismo-virtude faz um irritante
contraste o provincianismo-defeito.

Caracteriza-se este por uma tal ou qual incapa-
cidade para o exato julgamento assim da personalidade,
própria ou alheia, como dos fatos. Às vezes é um
exageradíssimo egocentrismo, em que o indivíduo ou
repete na vida aquele grilo sinceramente convencido de
que uma "queimada" que devorava matas seculares fora
ateada só para encher de fumaça o pequeníssimo buraco
em que ele se acoitava, ou repete aquela outra fábula da
mosca que, azoinando os ouvidos do cocheiro, se
convenceu de que fora ela que conseguira, "com a sua
atividade", pôr de novo em marcha o carro que se prendera
no atoleiro...

Vezes outras, ao contrário, se embasbaca em
êxtases admirativos e logo se desarticula em zumbaias,
diante de verdadeiras "notabilidades imaginárias".

Num caso ou outro, revela ausência de "senso da
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medida". Uma tal forma de "provincianismo" não se
constata só no interior do país: embora mais raramente,
depara-se-nos também nos grandes centros urbanos".

Pois bem. Desse outro provincianismo, desse que
precisa ser combatido, desse que é um defeito, que é uma
aglutinação de defeitos, que é um complexo de defeitos,
acabamos de ver a prova na maneira por que a imprensa
simpática à candidatura Júlio Prestes procura no Rio de
Janeiro justificar a designação que do Sr. Carvalho Brito
fez o Sr. Washington Luís para chefe político de Minas.

SOBRE A SUCESSÃO PRESIDENCIAL, Sala das Sessões, 03
de outubro de 1929.

QRUPO DE CARVALHO DE BRITO Anais da Cmara
Estadual, pg.365-6.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. Argemiro de Rezende: - Sr. Presidente, no
cenário da vida política surgem acontecimentos, como
que tangidos por uma força superior, tendentes a enca-
minhar os homens por novos trilhos, no caminho do
aperfeiçoamento, ou pelo contrário, a mantê-los na
situação de retardamento em que porventura se
encontrem.

O gesto do Sr. Presidente Antônio Carlos
representa, iniludivelmente, um desses acontecimentos
que, na pior das hipóteses, veio tirar a política da
situação de apatia e de indiferentismo em que se achava
e atrair o cidadão, solicitar o seu concurso, para um dos
principais objetivos da vida republicana, que é o de
interessar-se o indivíduo na escolha do diretor supremo
do País. É esta, seguramente, Sr. Presidente, uma das
mais altas expressões do regime republicano.

Mas, se isto é certo, não é menos certo que todas
as medidas que visem a esse nobre objetivo devem ser
realizadas com maior serenidade e ponderação, e, aliás,
outro não tem sido o método adotado pelos próceres da
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política mineira. Tanto isso é certo, Srs. Deputados, que
ainda não ouvi da parte do Sr. Presidente a mais leve
censura pessoal, a mais ligeira palavra que destoasse da
sua norma de proceder, sempre tão alta e elevada, por isso
que S. Exa. se coloca no puro terreno dos princípios.

Do mesmo modo, vimos, após a memorável reunião
da Comissão Executiva, nesse belo gesto em que todos
se colocaram uniformemente ao lado do Presidente do
Estado, formando essa frente única; vimos, no banquete
realizado após essa reunião, o ilustre Sr. Dr. Afonso Pena
Júnior, presidente da mesma comissão levantar o brinde
de honra ao Exmo. Sr. Presidente da República. Isso
significa que, colocada a luta no terreno dos princípios,
não se perde jamais a compostura política.

Se à imprensa é dado, cominada pelas impressões
de momento, descer a retaliações pessoais, esse
procedimento não devem ter aqueles cuja respon-
sabilidade política lhes obriga a manter essa compostura
a que me refiro, necessária à condução do povo brasileiro
aos sãos princípios dos programas políticos.

Vimos também o ilustre Sr. Senador Arthur
Bernardes atacado injustamente, quando, entretanto, S.
Exa. é um nome nacional e bem merece a gratidão do País
pelos grandes serviços prestados à causa pública na
repulsa à mazorca e à anarquia - consolidando no ex-
terior os créditos do Brasil; vimos que S. Exa. se limitou,
em represália a censuras que injustamente se lhe
articularam, a analisar superiormente os fatos, o que fez
com que avultasse em torno do seu nome o prestígio de
que já goza, e crescesse, de dia para dia, a auréola de
simpatia que já o circunda por parte da opinião pública.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que os partidos
políticos somente têm a ganhar quando se afastam, nas
suas pelejas, do terreno pessoal, porque, nesse terreno,
quando se trata de individualizar e nomes vêm a baila,
degenera a contenda dos elevados princípios para a arena
rasteira, onde os espíritos cultos, os sentimentos puros
de são patriotismo não podem encontrar encantos.
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O inteligente e culto Senador Bueno Brandão,
filiado à corrente seguida pelo Partido Republicano Mi-
neiro, serenamente analisa os fatos que vão se passando
no atual momento da vida política do Brasil.

O Deputado Simões Lopes, fazendo a análise desses
mesmos fatos, amparando a corrente liberal com vivo
patriotismo, não sai do terreno elevado dos princípios.

O Deputado Afrânio de Mello Franco, no seu
recente discurso, não se afastou desse roteiro, não obs-
tante a sua grande preocupação com as conseqüências que
a luta armada poderá trazer ao País.

Depois, as referências pessoais entre indivíduos
terminam sempre em vias de fato. Tratando-se de partidos
políticos mesmo devidamente organizados em um mes-
mo país, desviados os ataques para o terreno pessoal, a
conclusão também lógica a que se pode chegar é a guerra
civil. Mas, Sr. Presidente, quer me parecer que não é, em
absoluto, o objetivo de nenhuma das parcialidades que
neste momento disputam o Governo da República; quer-
me parecer que não é objetivo de nenhuma dessas
parcialidades atirar o País aos horrores da guerra civil
para fazer triunfar os seus ideais. (Muito bem!)

Animado dessa idéia, Sr. Presidente, formado na
escola democrática tolerante de João Pinheiro, com quem
entrei para esta Casa por ocasião do seu governo, e
amparado pela mão forte do seu operoso Secretário do
Interior, Dr. Carvalho Britto, instituidor dos grupos
escolares em Minas Gerais, reformador da nossa ins-
trução pública...

O Sr. João Beraldo: - In ilio ternpore.

O Sr. Argemiro de Rezende: - ... amigo pessoal
do Dr. Carvalho Britto, não aceito, Sr. Presidente, as
referências feitas pelo Sr. Abgar Renault e outros cole-
gas, que vão sendo dominados pela paixão partidária, vão
desviando a contenda para o terreno pessoal, quando não
precisariam se afastar dos princípios que mais atraem e
melhor seduzem e que são aqueles de não se admitir, Sr.
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Presidente, que os postos, na República, sejam pro-
priedade de quem quer que seja, com os quais não se
coaduna mais a velha praxe de até se amarrarem lenços
em cadeiras, como vulgarmente se diz, à espera de que
seus supostos proprietários, se desembaracem para
novamen-te vir ocupá-las, praxe que deve ser banida
definitiva-mente do nosso País, não se coadiculando (sic)
mais no regime republicano.

O Sr. João Beraldo: - É para que os seus pro-
prietários quando caírem, caírem sempre de pé. (sic)

O Sr. Argemiro de Rezende - Isso é secundário
na vida política - cair ou ficar de pé. Sou, portanto, par-
tidário da mais absoluta tolerância nas lutas políticas.
Entendo que, mesmo seguindo rumo oposto, devemos
respeitar a opinião de quem quer que seja em se tratando
dessas lutas e, por isso, não aceito, e nem posso aceitar,
referências pessoais menos abonadoras ao Dr. Carvalho
Brito, de quem faço o melhor conceito.

É natural a luta; e tão belo (sie) é a frente úiiica no
Rio Grande do Sul, como no Estado de São Paulo o
Partido Democrático se filiando à Aliança Liberal em
oposição à corrente conservadora que apóia o Sr. Pre-
sidente da República, mesmo porque se não houvesse
adversários, mesmo porque se eles não existissem, não
se poderia evidentemente travar a luta que já vai se
iniciando no País, e que deverá terminar nas urnas.

Se do lado adverso, vemos o Dr. Carvalho Britto
como elemento de destaque, temos, entretanto, aqui na
Câmara, ao nosso lado, o seu digno irmão, Dr. Euzébio
Britto, que se declara, francamente, com o Partido
Liberal.

Um Sr. Deputado - E presta à Aliança o seu grande
prestígio pessoal.

O Sr. Argemiro de Rezende - Acho, portanto,
que não devemos perder a nossa serenidade, e a Câ-
mara não deve sair jamais, nesta questão, do terreno
elevado dos princípios.
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Essa carta do Sr. Silva Gordo, foi analisada pelo
Sr. Valadares e sobejamente discutida na Câmara Federal.

(Cruzam-se vários apartes).

Eu não vou, Sr. Presidente, ao ponto de julgar que
nessa questão haja algum negócio desonesto. Seria tal-
vez um negócio comercial como outro qualquer, - não
aceitando, (sic) em absoluto, as referências do Sr. Abgar
Renault.

O Sr. Celso Machado - O que se diz é que o Banco
do Brasil só faz negócios com os partidários do Sr. Júlio
Prestes.

O Sr. Argemiro de Rezende - Entretanto, posso
asseverar a V. Exa. não ser o que vem acontecendo nesta
Capital, e ainda há pouco ouvi do Sr. Deputado José
Cristina ter feito transação vultosa com esse banco no
Sul do Estado.

Mas, Sr. Presidente, voltando ao que dizia,
entendo que não devemos sair do terreno dos princípios,
porque seria trair o objetivo elevado que deve presidir a
contendas dessa natureza, que podem separar os homens
politicamente, mas nunca pessoalmente, sendo mesmo
de grandes vantagens a formação de partidos políticos
batendo-se por diferentes objetivos, porque o povo bra-
sileiro poderá meticulosamente examiná-los, vendo
quais os que mais se adaptam ao regime democrático,
ao regime republicano, e mais elevam e nobilitam o
homem.

Lamento, Sr. Presidente, a série de demissões
que a situação política tem ocasionado; mas, não
obstante isso, não me prendo a esse critério de ataque
pessoal e, respeitando o ponto de vista em que se
coloca o adversário, pleiteando a candidatura do Sr.
Júlio Prestes, ilustre Presidente de São Paulo, sigo
corrente oposta adotada pelo Partido Republicano Mi-
neiro, trazendo a candidatura também de um grande
Presidente, o Sr. Getúlio Vargas, certo de que, nas
urnas, o povo saberá escolher o seu eleito, - aquele
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que mais ou menos se aproxima de suas aspirações, do
regime democrático.

(Muito bem! Muito bem!)

Sala das Sessões, 9 de SOBRE A VITÓRIA DA FORÇA
outubro de 1930 Anais p'ÚJLICA DE MINAS QERAISda Câmara Estadual,
pg.393.

O Sr. João Beraldo: - Peço a palavra.

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobre Depu-
tado.

O Sr. João Beraldo: - Sr. Presidente, indescritível
foi o júbilo dos nossos compatriotas pelo notável feito
de armas que assinalou o dia de ontem, marcando a vitó-
ria das nossas forças de combate.

A rendição do Corpo de Exército estacionado nes-
ta Capital, cuja fortaleza foi bravamente defendida pela
sua guarnição, empolgou o espírito público diante da
intrepidez e do heroísmo do soldado mineiro, que a fez
ruir ao ímpeto da sua coragem e da sua bravura.

Durante os dias da luta heróica, a temida força de
Minas, os nossos valentes soldados pelejaram, ardo-
rosamente, pela causa santa da liberdade.

Esta formosa Capital assistiu, presa da mais viva
emoção, a um espetáculo inédito, mas com a alma sempre
voltada para a vitória do ideal que nos tem empolgado,
com a fascinação das coisas sagradas.

E, na vibração do entusiasmo incontido que se
apoderou do povo mineiro, contemplamos a epopéia do
triunfo.

"Le jour de gloire est arrivé"

Devemos, pois, uma homenagem à nossa heróica
Força Pública, que tão valentemente se bateu pela
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reivindicação dos nossos direitos enxovalhados pela
prepotência e pela tirania.

Glória, portanto, aos nossos destemerosos liber-
tadores, aos guardiões intemeratos da nossa autonomia,
aos soldados da liberdade, a essa invencível Força Pública
de Minas, que traz sempre acesa no coração a flama do
patriotismo que cobriu de louros os vencedores do
Paraguai.

Glória à sua intrepidez, glória ao seu heroísmo,
glória à sua constância e ao seu valor. "Constância e
valor", que foram as colunas graníticas que estearam a
energia patriótica dos imortais Retirantes da Laguna.

Cimentemos, assim, em nossos Anais, a glória
imarcescível dos defensores da liberdade mineira.

(Muito bem! Palmas calorosas, O orador é abraçado
pelos seus colegas).
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