
~;;j
<ia:
aim
·Ó0,-,

••o.p
c
~

,.
I

M. E. C. - I. N. E. P.

CENTRO BRASILEIRO DE APERFEiÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO

(CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS)

DISTRIBUIÇA
...Assunto ; ~~.f.! p.J~~!.~~~E:~.~~.~::' ~~~.J..~.~g.9.~.~~.~::~ª?!. .

........................................................................._ Ç.B.P.E.~.z.6/5.6..•......................................................................................



I

•

\

'-...



-.. ' -C.H. p, lE.

/5 ..

tio , 3 951.

o:

••

1*. D!'l;ro to:



/~ c.~. P. E. 2.

, lei ' ,

j'V C



-'./
CBPE

\}..~'1/~ l.o

3. a VIA

I DEBITE
I CREDITE

CR$

Reoeb do CENTRO BRASILEIRO DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS (CBPE). a importânoia supra de

Cr$ ( ..~:-.l;n!~Jlo:l!~

como pagamento

Rio de Janeiro •.:2 'f... ~ ~ ti-./! 'l,h

SeI. cl + Ed. Saúde

D E C L A R O a exatidão do
pagamento supra e que está de
acôrdo com a autorização de des-
pesa n.o ••••••.•..•.• i .
Rio, ...• ~ e "'o _.~. . ••.•• .195 .

...................#~ ~ .

Rio, , .t : > ••• ..195 .
I

Diretor F.xeeutivo

PAGUE-SE



C. B. P. E.

10 de Janeiro, 21 de zembro 1956 •.,

Ao: a da CAP.j,S
1 z Li

E.~xeeutivo

•Diretor
Jo é auroSecret# io

AssuntOJ. nto ao Prof. Djaeir Mene:1íGs.

'"Solie1t:.o de V. S. providencias no sentido
de ser paga ao Prof. Dj o1r d en z 'mportâncla d, ,50. 00,00, erre pond nte ult quot stab lecid

o ProJ to em eplgraf , tendo e vist qu o prof ssor
qu stão v e cumprir a 01 u u1 p avi .ente e tabel_

A A •
cida. entre ele e est Centro p r a xeeuçao a ob r a:

rasil no P ns~ento brasileiro •

Ateneio amenb ,



C. B. P. E.

f2i- o ) ~ d.,. ~ e e a: i~() d~ 19.)6,

C.lJ~~~P4« ~--.
~c:.,~ ~ UA-

~".. ~ . "1f.L~6

w «:«:r-'-"- , «..c. ~ .t. 9.. .<,.--: ""-<>

Sr. /~ ~ 'o .e",.• c....'<;--vo, o ""-"-"'-~;"jJ ~ ~~

~ ~~=r JJ".. oi.,.., -6 ~'~L ~.J, •. _

,-. .L,·4, L' •..•h,{j7"'~ f CJ 4-......t t......o /i:»: ""-L!- i-rL

h t::"-<'4-" Ir. 1'. o jcC:r;l-e>«« ~.I.-<-. tr
~f~, 0',0 > ~h'v..... -4e1.•....•..•"-'A.-

~, .L.S~ /

, .I-
v, rL~ .



C. B. P. E.

338

1"'0

1111'10. Sr.Prof. DjaclrRu M deiro
ta

,

I



CBPE

à3 II I ~-~
3. a VIA

I DEBITE
CREDITE

CR$

Receb do CENTRO BRASILEIRO DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS (CBPE), a importância supra de
Cr$ ( : --__- -__--_-_-----..

. .
------- --------------------------- --- ----'------- ------------------------------------- ------------------- -------- - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - )

como pagamento ~

em conformidade com o proj eto-\';i:;jl;",c-t:.UJ

Rio de Janeiro, -j I< ~ /4/9",

a)

~~~~)
~.~...,~."""

SeI. cl + Ed. Saúde

Diretor Executivo

I'
1

D E C L A R O a exatidão do
pagamento supra e que está de
acôrdo com a autorização de des-
pesa n. o ~ __~__r__;{ _
Rio, J_J_de _ __ _ .195 ___

___________________~?4'~-----.-------~---------

PAGUE-SE

Rio ,....;2...w....r:J/~95.6-
............... ~ .



w

g
g.

~
~;.#

•
••

•
•

,:~
l"\I

~
t'"

t':J
,...

•...



r-

~

•• ••

OBPE - PEDIDO DE PAGiIJ!.tENTO MÊS DE

'"Nome e endereço do,destinatario

~1.a4o~.

NQ ...•Impol'tancia. Hist~riooVerba eu
projeto

.tl

PR:3PARADO POR:

CHZF1 DOS SI:RV e AD1:I~

•

~~25.000.

•

•

u1s&-
00 20.000.00

crtf?

Cr$

," Crti;
i

Rio da de fJ$t&ab~de 195 ',

N!2

, .Numero. data e V1a da ordem,
banoos emitente e pagador

AUTORIZADO paRI

DIR~;TOR D:! PROGRIINAS - CAPJ:;S

\

\



lImos. Srs. Drs •
..

Anísio Spinola Teixeira
" e

J.Roberto Moreira.

Tenho a honra de passar às mãos de V.E.Excias.
o relatório informativo sobre a organização da obra que deverá
conter os trechos mais significativos e ilustrativos do pensamen-
to brasileiro relativamente aos problemas nacionais.

Apresentando aos ilustres Diretores do CBPE os
protestos de estima e consideração, atenciosamente,

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1956,



Exmo. Sr. SecretárioGeral da CAPES
Dr. Anísio Teixeira.

Conforme tive oportunidade de explicar pessoalmente ao
pro~. Costa Pinto, a organização do livro sobre os problemas bra-
sileiros através dos escritos e obras de pensadores nacionais ex-
cedeu à minha eapeotatLva , relativamente as dificuldades de sele-
ção e notas, que, diga-se a verdade, não tinha subestimado. Mas
o desejo de apresentar trabalho à altura da CAPES me levou a
ultrapassar o prazo que, por proposta minha, tinha sido fixado:
a entrega dos originais a lº de setembro transacto.

Quero, na presente, informar do pé em que se acha referi-
da obra, a que me entrego dedicadaJTJente,porque se trata de gêne-
ro de pesquisa ajustada às minhas aptido~s e ao meu gôsto.

<::'

Segunda triagem.
Da longa lista apresentada, na proposta inicial, fui, de -

pois de demoradas releituras, selecionando o que me pareceu mais
expressivo e representativo, a fim de não exuberar em volume de-
masiado grosso. Assim, até êste instante, se acham preparados ,
em páginas datilografadas, espaço dois, com cppias, cerca de 20

autores, com mais outro tanto quase anotados e prontos para a c6-
pia datilográfica.

-, Autores registrados.
Bis os autores çújos .excer-tó.sjá :foram datilografados:

Joaquim :N~buco ,
Farias Brito,
Silvio Romero,
Pontes de Miranda,
JViartinsJunior,
Lafaiette R.Pereira,
J.J. Roch1à,
Tobias Barreto,
Cruz e S01Íl.za,
Joaquim Pimenta,
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Capistrano de Abreu,
Limeira Tejo,
Torres Homem,
Eduardo Prado,
Lima Barreto,
José de Alencar,
Bermes Lima,
Tristão de Ataide,
Gilberto Amad o.

A ordem ac ima é inteirament e ar-b itrária, pois apenas arro-
lamos. Obedecerão à estrutura já planeada e aprovada anteriormen -
te. A inclusão de alguns nomes, consiôpraàos valores meramente li-
terários, em livro que pretende ser uma. espécie de antologia do
pensamento sociológico brasileiro, poderá, a primeira vista, des-
pertar objeção. Mas os trechos escolhidos têem vivo conteúdo socio-
ló~ico, por vêses superiores a +arrt os outros reputados como tal.

As notas bibliográficas.
As notas bibliográficas, que precedem cada trecho do autor

escolhido, indicam data de nascimento,e, tratando-se de autor já
desaparecido, a da morte. A seguir, rápidos traços sobre o homem,
sobre sua atividade e sobre a obra, concluindo por registro das
obras publicadas. Temos já mais de 15 organizadas e prontas para
entrega à datilografia, como dissemos.

Hesitamos em emitir juizos críticos sobre os excertos. Por
fim, limitamo-nos a juizos gerais, que situassem o autor nas corren-
tes e no desenvolvimento do pensamento nacional, tanto quanto POSS3=-
vel em sucintas linhas.

As fontes dos trechos.
As cópias feitas foram extraidas das seguintes obras:
Eduardo Prado, Ilusão Americana; Joaquim Nabuco, Abolicionis

mo ; Martins Junior, Hi§toriª~o Direito Nacional; José de Alencar,
O Sistema repre~entati vo; Capistrano d« Abreu, Ensaio s e E~tudos,
Ia.série; idem, 3a.série; Limeira Tej0, Brejo§__e Carrascais do Nor-
deste; Cruz E Souza, Evocaçoes; Joaquim Pimenta, Retalhos do Passa-
do; Hermes Lima, Notas a Vida brasileira; Sílvio Romero, Provoca -
çoes~e Debates; Tobias Barreto, Oue stoãs _!.igentes; La.faiette R.Pe-
reira(Labieno), Vindictiae; J.J.Rocha, Aç~o~_Reação e Transação;
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Torre s uoo.em(Timandro ), Libelo do P9vo; Lima Barreto, l\1arginalia;
Ponte s de l\:~iranda,::2eF1ºcraciaLã.be r-da.:e t I@alc3ade; FRrias Bri to,
Panfleto; Gilberto Amado, A l'T§rge!!)._ª"ª~j..storia_da_B:epublica; Ama-
ro Quintas, Revolução Praieirª; Matos Ibiapina, º_~ras~~-ªe On~em ,
~~_~_HQk·

Outras consideraçoes.
Pelas razoes já expostas, depreende-se com facilidade que

o trabalho está em mais de metade; podemos mesmo avaliar que nos
faltaria um terço para conclusão da obra.

O organizador deixou, na secretaria do Centro de Pesquisas
Educacionais, em mão .da funcionária incumbida de dirigir o serviço
de datilografação dos textos e notas originais, três cópias a car-
bono. Tem em suas mãos, para o trabalho de correção e supervisão,
as páginas que comporão o volume a ser apresentado, quando estiver
devidamente completo o volume a ser impresso.

Solicita, outrosim, que o item 10, do projeto Capes -482/
CBPE-26/56- seja rz--'ajustado,quanto ao prazo para entrega, em vir-
tude do serviço de datilografia não poder atender, como não poude,
às prescriçoes referidas, por motivos inteiramente ju~ti~~oáveis,
e que são do conhecimento dos ilustres diretores.

Aproveito o ensejo para louvar a bôa vontade que os funcio-
nários designados para tal serviço, cujo cuidado e bons préstimos
apresso-me em agradecer.

Conclusão.
Cumpria-me encaminhar o presente relatório quando esti ves-

Ise em meio o trabalho, info rmando do que fora fei to. }l1a,ço-oneste
momento, transposto o meridiano da tarefa e esperando, salvo i~-
previstos, entregá-Io concluido em fins de outubro, para o que pe-
ço a aprovação respectiva.

Apr-eaerruan do aos ilustres diretores drs. Anísio Teixeira e
Roberto Noreira as Lnf'o rmaçoê s ao nma , subscrevo-me, com toda aten-
ção e alto apreço intelectual,

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1956
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2ª' Via

PROJETO CAPES - ~g~CBPE-26/56

Organização de um livro ~onte
sôbre a civilização brasileira

1. Tendo sido proposta pela D.E.S.P., no seu plano de
trabalho para 1956, a organização de um livro ~on-

te sôbre a civilização brasileira, em ~orma de vma antologia
de textos de autores brasileiros de di~erentes epocas, devi-
damente selecionados e organizados;

2. Tendo em vista, especia~Qente, a ~inalidade a que
ess~ obra s~ destina, que sera reunir e àivulgar

a~ melhores paginas ja escritas por pensadores bra~ileiros
sobre a realidade,nacional, proporcionando ao magi~terio,aos
estudiosos e ao publico em geral boas ~ontes de analises e

IV t '.interpretaçoes dos grandes problemas do Pa1s nos ult1mos 100
anos;

3. Tendo em vista que tal iniciativa se ajusta plena-
mente aos objetivos e fins do CBPE e aos planos de

sua Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais;

4. Considerand9, finalmente, que o Pro~. Djacir Mene-
zes, catedratico da Universidade do Brasil indic~

d9 pelo DEPS para realizar a tare~a, pela obra cientlfica que
ja realizou e pe12 plano d~ trabalho que apresentou, revela
ter as qualificaçoes necessaDias para o empreendimento pro -
posto;

•

,. t s'5. Os diretores ~o CBPE, Professore~ AU1sio pinola,.
Teixeira e Joao Roberto Moreira, resolveram que ~os

se elaborado o presente proje~o, para cuja realização, se e~
tabelece as seguintes corrdiçoes de trabalho, a serem contr~
Ladas pela'DEPS.

6. As tarefas doorganizador da obra consistirão em:
a) pesquisar e selecionar os textos que integrarão

a obra, retirados de edições fidedignas e cuidadosamente ve-
rificadas, ~evendo sempre indicar a,fonte em nota de roda-p~
entregando a DEPS o original para, copia; b) redigir, para c,!
da autor, breve nota bio-bibliografica, indicando ao leitor
sua orientação científica e sua posição no cenário intelectu
aI do país e do seu tempo; c) redigir breves notas de roda ~
-péL que serão incluídas quando necessárias à melhor compre-
ens~o do texto; d).redigir uma introdução, Ju.stificando met.2,
dologicamente o esquema adotado na preparaçao da obra e indi
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cando formas de utilização dela em classes, cursos e seminá-
rios de estudo.

A7. O plano anexo, que integra e~te Projeto e ao qual
o organizador se obriga, sera o roteiro a ser c~-

prido, devendo a obra final apresentar um mfnimo de 450 pag!
nas.

8. O presente projeto terá inicio a I de março de l~,
devendo o trabalho estar cóncluido a 12 de setem

bro de 1956.
, _ A9. O C.B.P.E. dara ao organizador todas as facilida -

ges para cOBsultas em sua biblioteca e sxrviço de
docuraentaçao. Correrao por conta do organiz~dor todas as d~
pesas ~om auxiliares de pesquisa e de escritori9, viagens, ~
quisiçao de livros, etc. que acaso forem necessarias.

10. O custo total do trabalho, a ser pago pelo C.B.P.E.
ao Prof. Djacir Menezes será de Cr$ 100.000,00(cem

mil cruzeiros), a serem pagos da seguinte forma: Cr$25.00~OO
(vinte e cinco mil cruzeiros) no m~s de março, Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiro~) no mes de j~o, quando o orga
nizador apresentar um relatorio sucinto sobre o andamento do
seu trabalho e Cr$50.000,00 (cinqllentamil cruzeiros) quando
da conclusão do trabalho.

NA'11. Para execuçao deste projeto sera destacada da ver-
b~ 2 - Projetos - do orçamento do C.B.P.E. no cor-

rente exerci cio a verba de Cr~~lOO.000,00 (cem mil cruzeiros).

Rio de Janeiro, I d;z, fbr./.Uçu ck Ifs-6

~\j~cfG
\ -Almir de Castro

Diretor de Programas
da CAPES

I

~~'~~~
Anisio sdr~~~~Tej4éeira

Secretario yeral
da CAPES

• Roberto Moreira
Diretor de Programas do C.

;;isto:

/EF.
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INTERPRETAÇ!O DA REALIDADE NACIONAL

Feita pelos textos de literatura cien-
tífica e política dos últimos cem anos.

Introdução e notas do prof. DJACIR MENEZES

( P 1 a no)
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INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE BRASILEIRA

Plano auresentado pelo professor
DJACIR l'1ENEZES.

Introdução.
Explicação do objetivo do livro: a interpretação do

meio físico-natural por escritores, jornalistas, poli
ticos, através de textos~ A interpretação do meio so-, ,cial e a critica das idelas, pelo mesmo processo.

, ...'O criterlo acima sugere a divisao geral da ma teria
em:

3ª' Parte:

,A Natureza - atraves do pensamento iE
terpretativo brasileiro.
A Sociedade - através do pensamento m.
terpretativo brasileiro., ,A Ideologia - a critica das ideias a-,traves dos pensadores nacionais.

lª' Parte:

2ª' Parte:

-' ,A Introduçao assinalara as diretivas metodicas que
presidiram a organização da antologia. Em cada fase,a
concepção social da Natureza varia. Como foi vista a
nossa Natureza a partir do meridiano do século passa-
do? E a nossa Sociedade? E como penaan os as idéias que
nos vinham dos centros culturais do mundo? As três
perguntas relacionam-se com as três partes acima rete
ridas.

Acompanhar-se-á, pelos textos selecionados, a for-
mação da consciência social e política do paisduran-

, . 'te os ultlmos cem anos. Sera o ciclo que se abre com
a Maioridade.

Os textos.
Os autores selecionados serão uns 50, aproximada -

mente. Os t~echos, de 3 a 5 páginas, incidindo sÔbre
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problemas de importância atual para a compreensão de,.. ,nossa evoluçao bistorica e para o encaminh~nento de
soluções científicas.

NoDas. ,Cada autor sera precedido de uma nota bio-biblio -, ,grafica muito sucinta, de 15 linhas em media, mas su-
ficiente para transmitir ao leitor uma noção exata de

~, ~,sua orientaçao cientifica e de sua posiçao no cenario
intelectúal do ,pais. A nota concluiria, com a indic~

,.. N ,çao de suas obras principais, ediçao, epoca, etc.
,No rodape, outras notas, de outra natureza, que se

, Nfizerem necessarias para compreensao do texto.

Classificação dos textos.
,Dentro dos itens gerais apontados, procurar-se-a

agrupar os trechos selecionados segundo a natureza ~
problemas tratados. E na chave de um mesmo problema,

A ,a sequencia seria organizada pela ordem cronologica
das referidas publicações.

Os autores.
A data inicial será o ano de 1850. Entretanto,es-

••..critos de certa importancia, oriundos de anos anterio
res, ainda na década da maioridade, serão incluidos
(documentos sôbre a Praieira, em Pernambuco,etc.).

Assim, começaremos com ensaios politicos, de que
Ação, Reação e Transaçfu2.,de Justlniano José da Rocha,
" ,e um lucido exemplo, ate os dias correntes.

Ainda sem ordená-los convenientemente, registramos:
Timandro (Sales Torres Homem), J. de Alencar, J.F.Li~
bôa, Rocha Lima, T.LíVio de Castro, T.Barreto, Tava -
res Bastos, Martins Junior, G.Bessa, Labieno (Lafaie-
te R.Pereira), Irineu Evangelista de Souza, M.Lemos ,
Teixeira l"iendes,A.Rebouças, Nina Rodrlgues, Eduardo
Prado, José Veríssimo, Silvio Romero, Euclides da Cu-
nha, Lima Barreto, Barão de Studart, Soriano de Albu-
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querque, Oliveira Viana, Teodoro S~~paio, Carlos de
Laet, João R~beiro, A.Torre~,etc - até os contemporâ-
neos Artur Ramos, Monteiro Lobato, Hermes Lima, Costa.
Pinto, AnÍsio Teixeira, Tristão de Ataide, Limeira T~
jo, etc. F.Azevedo, G.Freyre, Djacir Menezes, Capis -
trano de Abreu, Gilberto Amado, Pontes de Miranda,Gr~
ça Aranha, Álvaro Lins" (Rio Bran~o): Barão do Rio Era.!:!
co, Clovis Bevilaqua, José Bonifácio (o Patriarca?) ,
Pandiá Calógeras, João 11angabeira)(Ruy).'Ruy Barbosa,

, "Ronald de Carvalho, Nelson Werneck, Sodre, Afranio Pâ
xoto, Luiz Gama, José do Patrocínio, Sérgio B. de Ho-
landa, Victor Nunes, Astrogildo Pereira, Caio Prado Jn,
Serafim Silva;Neto, Simonsen, Nestor Duarte, Rondon ,
Darcy Ribeiro, Rõquette Pinto, Couto de Magalhães,B~
bosa Rodrigues, Josué de Castro, Willems, Manuel Bon-

.fim, Alberto Lamega, Joaquim Nabuco, Aurelino Leal,
Delgado de Carvalho, Wanderley Pinho, Basilio de Ma-
galhães, Hélio Viana, Diegues Jr., EvaristoMoraes
(pai e filho), Afonso Ruy, Luiz Viana, Mario de Andra
de, Carneiro Leão, Lucio Costa, Luiz Heitor, Renato Al
meida, Otávio Tarquinio de Souza, Pedro Calmon, Silva
MeIo, Dante Costa, Castro Barreto, etc.

Pelas indicações gizadas, fàcilmente se percebe a
flexibilidade do plano, neste primeiro traçado. É,po-

~ -rem, no desenvolvimento do trabalho que se irao inte-
grando certos elementos novos, que a intuição e a ex-

"'-periencia forem sugerindo.
O organizador compromete-se a fornecer os textos

rigorosanrente exatos, selecionados de edições fidedig
nas, que serão cuidadosamente verificadas.

No caso de aceito o projeto ora submetido à aprecja
H , N •çao dos prgaIDs competentes, o autor se compromete a a

~ -presentar, ja dentro de dois meses e meio, informaçao
circunstanciada da re§:lização a q1j.ese propõe.

A obra seria concluida num período de 5 meses.
Rio de Janeiro,ll de janeiro de 1956.

(Aà.) Djacir Menezes - Prof.cat.da Univers. do Brasil.
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A N E X O

·A titulo de melhor esclarecimento ao plano já apre -
sentado, quanto ao cri~ério que 'deverá presidir à seleção de ag, .tores e textos, acrescentamos mais as paginas que seguem. Evi-.., "dentemente, trabalho desta natureza nao podera ser gizado em to
das suas rnlnucias. A medida que o material constante dos tex -

,... , ~ t ,..,tos se for acumulando e que se tornara posslvel a subdivisao ~
três categorias de temas já fixadas: Natureza, Sociedade, ~-
logia. Então, dentro das referidas categorias, os assuntos se-
rão agrupados em quatro ou mais itens; e dentro de cada item, a.. ~seriaçao dos autores por ordem cronologica.

\

'--v

O organizador da presente antologia do pensamento ~
A ••••sileiro sobre os problemas naci.onais nao tem a pretensao de fa-

Azer tudo de um jacto, com orgulhosa autosuficiencia, nas suas
pesquisas através de textos frequentados (e de outros que por-
ventura venha a conhecer), deverá consultar, como já venl fazen-
do, peritos nos diversos setores da literatura científica. Des-
sa continua troca de idéias e sugestões, que manterá no curso
do trabalho, espera auferir muitos resultados. E várias modifi-..caçoes decorreram dos entend~mentos havidos com o Prof. Costa

,Pinto, que lhe tem transmitido as criticas e alvitres do Prof.
Anisio Teixeira.

Indicamos, colhidos de primeira lembrança, oa auto -. ' ,res que contamos lncluir. O rol agora e mais, extenso. Talvez aI
guns sejwm cancelados, outros ainda inscritos.

Registro de Autores.

N A T U R E Z A.
Theodoro Sampaio
Euclides da Cunha
Alberto Rangel

.Raimundo IVIorais
Visconde de Taunay
Pompeu Sobrinho
Tavares Bastos
Anibal Matos

Etc.
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S O C I E D A D E.
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Domingos Rayol, barão de Guajará
Américo Brasiliense
Irineu Evangelista de Souza
Visconde de Uruguay
Bernardo Pereira de Vasconcelos
André Rebouças
Tavares Bastos
Soriano de Albuquerque
Tobias Barreto
Clovis Bevilaqua
Silvio Romero
José Verlssimo
Alberto Torres
Oliveira Viana
Felisbelo Freire
Ca~istrano de Abreu
José haria dos Santos
Eduardo Prado
Visconde de Ouro Preto
Rui Barbosa
Dushee de Abranches
Joaquim Nabuco
Carlos de Laet
r4atos Ibiapina
Pompeu Sobrinho
Osório da Rocha Diniz.. ,Pandia Calogeras
Limeira Tejo
Paulo Prado
Gilberto Freyre
Martins Junior
Campos Sales
Getúlio!:Vargas
Francisco Campos
Astrogildo Pereira
Caio Prado Junior
Miguel Reale
Pllnio Salgado
João }íangabeira
Castro Rebelo
Hermes Lima
Costa Pinto
Victor Nunes Leal
Temistocles Cavalcanti
Anisio Teixeira
Fernando Azevedo
Euclides da Cunha
Cruz e Souza
Delgado de Carvalho
Oliveira Lima,Teofilo Ottoni
Basilio de Magalhães
Waldemar Ferreira
Joaquim Pimenta
Joaquim Murtinho
Luiz Edmundo



C. B. A. M.
(C. B. P. E.)

Vivaldo Coaracy~
Francisco Belisario
Júlio Ribeiro
Silva Jardim
Alberto de Carvalho
Coelho Rodrigues
Silvio Júlio
Zacaria de Gois
Osório Borba
Lima Barreto
Agam~non ae Magalhães
Josue de Castro
Pedro Calmon
Pontes de Miranda
A.Cesar F. Reis
João Francisco Lisbôa
Anápio Gomes
Tobias r1onteirot .Ol~vio Montenegro
Tito Franco
Fernando Carneiro
Lic1nio Cardoso
Lafaiete R. Pereira
Artur Ramos
Nina Rodrigues
Joaquim Catunda
Amaro Quintas
Amaro Cavalcanti
Pim~nta ~ueno
!ose Honorio Rodrigues
Hanuel Querino
Gustavo Barroso
Viana Moog
Perdigão Malheiros
Theodoro SampaioJ.liIartinsJunior
Felisberto Frey:re
Tobiaã Monteiro
Afonso Celso
Alcindo Guanabara
Alfredo Taunay~Licinio Cardoso
Silva Jardim
Propagandistas republicanos
Benjamim Constant
Teixeira Hendes
Teix~ira de Freitas
Feijo
Saldanha Marinho
Orlando Carvalho
João Francisco Lisboa
Visçonde do Uruguay
A Decada Republicana
Manoel Bonfim
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I D E O L O G I A.

Timandro (Sales Torres Homem)~Justiniano Jose da Rocha
José de Alencar
Tavares Bastos
Rocha Lima
Teixeira l1endes
Ivan Lins
Niguel Lemos
JonathasSerrano
Silvio Rebelo
Carlos Campos
Lafaiette R. Pereira (Labienus)
Tito Livio de Castro
Astrogildo Pereira
Clovis Bevilaqua
Tobias Barreto
Dom Vital
Leonel Fra.nca
Eduardo Carlos Pereira
Farias Brito
Silvio Romero
Tobias Barreto
Gustavo Corção
Tristão .de Ataide

Etc.

Observações.
i

O rol acima não está completo nem ordenado. O mes-
mo autor poderá figurar em duas categorias diversas, ou em mais

..•de um item, conforme o que possa oferecer sobre os problemas e~
senclais do pais, à luz de critério sociológico. O nÚmero de pá

H • N ,ginas e a ext.enaao das transcriçoes de cada autor sera determl-
,nada, em cada caso, a criterio do Organizador, pela necessidade..•de apresentar com fidedignidade o pensamento e pela importancia

que tenha o assunto tratado no conjunto da opra.
Tais são algumas das regras que deverão orientar a

composição da antologia. O mais, só a atividade prática, nas
.., . 'tarefas de realizaçao do planeJado, ira permitindo estudar co"'-

operativ~mente, para discernir o melhor caminho a seguir.
Com êste retoque final, cremos poder encetªD o tr.!
lho.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1956.
(As.) Djacir Menezes.



ANEXO

A titulo de melhor esclareC1mento ao plano já apresen -
tado, quanto DO crit6rlo que -deverá presidiX ~ seleção de autores e
textos,r:!cresconta~osmais as pág1nas que seguém. EVldentemente, trr:!-
bolho desta n~tureza não poderá ser' gizr:!doem tOdas suas mlnúcias.
Â medidr:!que o materlal constante dos textos se for acumulando 6 que
se tornará possivel D subdlViSão das três categorias de temas já fi-
~~dQs: Natureza, Socledade, Ideologla. Então, dentro das referidas
categorlDs, os assuntos serão agrupados em quatro ou malS itens; e
dentro de cada item, a seriação dos autores por ordem cronol6glca.

O organizador da presente antologla do pensamento bra-
Sileiro sobre os problemas noc~~nals n50 tem a pr~tensão de fazer
tudo de um jacto, com orgulhosa autosufic18nCi0j ncs suas pesqUisas,
atrov6s de textos frequontados(o do outros'que porventura vonha a co-
nhecer1 deverá consultar, como j6 vem fazendo, peritos nos diversos
seltores da 11terotura cientiflca. Dessa continua troca de ldelas e
sugestoõs, que mtlnter6 no curso do 'trabalho, espora auferir mua.tio s
resultados'. E v6rias modlficaçoõs decorreram dos ont end amerrtos hav i.

dos com o Prof. Costa Pinto, que lhe tem transmitido as critlcas e
alv1tres do Prof. AniSio Telxeira.

Indlcamos, colhldos de pr1melra lembrança, os autores
que contemos inc1ulr. O r61 agora 6 malS extensó. Talvês alguns sejam
cGnce1ados, outros ainda lnscrltos.

REGISTRO DE UTORES.
Natureza

Thoodoro Sampaio
Euc1ldes da Cunha
Alberto Rangel
Ralmundo Morais
Visconde de Taunay
Ed:lIl:pouSobrinho
Tavares Bastos
An1ba1 Matos

Etc.



S o C 1 O d O d O

Domlngos Rayol, barno de Guajor&
Am6rlco Bros~llonse
Ir~nou Evangel:.tsta de Souza
V:.tsconde de Uruguay
Bernardo Pere:.tra de Vaaoncolos
André Rebouças
Tavf:lrosBostos
Soriono do .AIbu~uerque
Tobi0S Bf:lrroto
ClOV1S BOVllf:lquo
silvlO Romero
Jos6 Veriss:.tmo
Alberto Torres

\,....-.:

Ol:.tve:.troV10nnt3
Fellsbolo Frelre
Caplstrono de Abreu
José Marla dos Sontos
Eduardo Prado
Visconde de Ouro Preto
RUl Barbosa
Dushee d~ Abronches
Joaqul.m Nf:lbuco
CarIos do LDet
Ma tos Ib ~Dp 111':l

Pompeu Sobr:.tnho
Osórlo d~ R1ChD Dlnlz
Pnnd:.tóCalógeros
Llmelrn Tojo
Pr u Lo Prnuo
Ga.L berto ]'reyro
MGr t rns Jun:.tor
Cr.:mposSnIos
Getúllo Vorgns
Franclsco Campos
Astroglldo Perelro
COlo Prado Junlor
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M1.guel Renle
1?I1nl.o SnlGcdo
JODO Mongnbe:tra
Bostro Rebelo
Rermes Ll1!la
Casto P:tnto
V:tctor Nunes Lenl
Temlstocles Cavalcantl.
Aníslo Telxel.rO
Form::ndo Azevedo
Eucll.des de Cunho
Cruz e Souzo
Delgada de Corvalho
Ol:tvo:tre L:tma
To6fl1o Ottonl.
R~s:tll.o do Mogolhaõs
WaldemoT Ferre:tra
JOf.:qUl.mJ?1.mentr.:
Joqaul.m Murt1.nho
Lu1Z Edmundo
V1voldo Conrocy
FrDnC1.SCO Bell.s6rl.o
J1111.oRl.boar o
S11 vt: Je rd im
Alberto de Ccrvclho
Commho Rodr1gues
S11 V10 Jtl110
Zc. cc r 1e de Go 1.8
Os6r 1.0 Boz bc
Lw.'J Barreto
AgDmenon de MogDlha~s
J08ué de Costro
Pedro CaImon
Pontos de M1randa
A.Cesar F.Rel.s
mODO Franc:tsco L1.sbôn
An1p1.0 Gomes
Tobl.OS Montelro
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OllV10 Montenegro
Tlto Franco
Fernnndo Carnelro
Llc1nlo Cerdoso
Ir.falete R.Porelra
Artur Remas
Nl00 Rodr aguea

Joaqulm Catunda
Amaro QUlntas
Amaro CaVDlcantl
Plmenta Bueno
Jos6 Hon6rlo Rodrlgues
Manuel Quer1.no
Gustavo Barroso
V1.:':l nna Moog

Etc.

I d e o 1 o g 1. a

Tlmcndro(Sales Torres Homem)
JUf:;tln1ano José da Rocha
José de Alencer
Tevores Bestos
Rocha Llma
Te txe lra bMend es
Ivr.n L1.ns
l\hguol Lemos
Joncthas Serrano
S1l V10 Rebelo
Carlos Campos
Lafclette R.Perelra (Lablenus)
Tlto L1.v1.ode Castro
Astroglldo Perelra
ClOV1S BevllaquD
Toblas Bnrreto
Dom Vltcl
Leonel Frc:ncc
Edur.:rdoCcrlosPerelrr.
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Farl.as Br ato
Sl.lvl.ORomaro
Tobl.DS BDrreto
Gustovo Corçf:ío
Trl.st5o de AtDl.da

Etc.

Rl.o de JanOlro, 20 de

VJ!-~~ çtaA
~ ~(Ym\-
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INTERPRETAQIO DA REALIDADE NACIONAL

Fel.to pelos textos de 11.teroturo c1.ent!-

f!Oá,o pol!t1.ca dos Últl.moS cem anos.

Introduçeo e notas cio prof-.DJACIR MENEZES

(Plr. no)
~-
,"
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INTERPRETAÇ~O DA REALIDADE BRASILEIRA

Pleno apresentada pelo professor
DJACIR MENEZES.

Expllcaç50 do objetivo do llvro: a interpretação do melO
fislco-natur~l por escritores, jornal1stas, politlCOS, atra-
vés de textos. A 1nterpretaç50 do me10 soc1al e a crit1cc das
1delns, pelo mesmo processo.

O crltérloaclmasugcre a dlV1São geral da matéria em:
la.Parte: A N~tureza - através do pensamento lntcr -

pretntlvo brasl1elro.
2a.Parte: A Socledade - através do pensamento lnter -

pretativo brasi1e1ro.
~a.Parte: A Ideologla -.a critlca das ldelas através

dos pensadllJ:'esnaclona ler.
~ Introdução assinalorá as dlretlvas met6dlcoS ~ue pre -

sldlram a oxgaru.eação do antologla.Em cada fase, a concepção
/ .soc aa'lda NntureZD varia. Como fol Vista D nossa Not ureaa a

partlr do merldiano do século passado~ E a nossa SocledDae?
E como pensamns DS lde1ns ~ue nos Vinham dos centros culturais
do mundo? As três pergLU1tos relaClon~m-se com as três partes
aC1ma refer1das.

Acompo~cr-se-6, pelos textos so'l.ec aorn dos, a forII1~ção da
consC1ÔnCic, socl01 e politica do pals durante os Últ1moS cem
cnos. Será o clclo ~ue se abre com a Mclorldade.

Introduç~o.

Os autores seleC10Th'JÚOSserão uns 50, oproxllnadomente. Os
trechos, de 3 a 5 páginaS, lnCldlndo sobre problemas de lmpor-
t§ncla atual paro o compreensão de nosso evolução hlst6rica e
paro o encomlnhamento de soluço~s clentiflcas.

Os textos.
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--------------------------------------~-
Notas.

Ceda autor será preced1do de uma not~ b10-b1b110gr~f1ca mU1-
to sUc1nta, de 15 l1nhas em méd1a, mas suf1c1ente para transm1-
tlr 00 lel~or uma noção exata de sua or1entação C1ent!~lca o
do suo poslção no cen1r1o 1ntelectual do pa1s. Â nota conclu1 -
rla,com a lnd1cação de suas obras pr1nc1pals, edlção, época,etc.

No rOdap6, outras notaS)de outra natureza, ~ue se f1zorom ne-
cessarlas pora compreensão do toxto.

CIOSSlf1caçõo dos textos.
Dentro dos ltens gera1s apontados, procurar-se-6 agrupar os

trechos seleclonados segundo a n~tureza dos problemas tratados.
E no chave de um mesmo pr'ob'l.oma , D soquênc aa ser1a orgam.aada

pela ordem. cronol6g1ca dos referldas publlCDÇOÕS·.

Os autores.

A data 1n1Cla1 será o ano de 1850. Entretl::rrto , eacz atos de
certa 1mport5nc1D, or1undos de anos anterl0res, a1nda na década
da mal0r1dade, serão lncluldos(documentos sobre a Pra1elra, em
Pern?mbuco,etc).

-.Ass:tm,começaremos com ensalOS
Transação, de Justlnlano José da

.
pol!t1coS, de ~ue Ação,Reoção c,
Racho é um lÚC1do exemplo, at6")



Esboço.
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Pelas ~ndlcoçoÕS g~zOdDS, foc~lmente se percebo a flexlblll -
dado do plano, neste prlmOlrO traçado. ,por6m, no desenvolv~-
monto do trabalho ~uo se ~rão ~ntegrondo certos elementos no-
vos, ~uo a lntuição o 8 expor18nClo forem sugerlndo •.

O orgc.nlzcdor comprometo-se o fornecer os toxtos rlgorosamen-
te exatos, solec1.onodos Cio ediçoõs fldodlgnos, que serão Cuida -
dosomente verlflcodns.

No ceso de acelto o projeto ora submetldo õ aprec~aç50 dos
órgãos competentes, o autor se compromete o apresentar ,~~dentro
de d01S mez cs e mc i.o, lnformação oixcuns'tano aada do reallzaçf:ío
a que se propõe.

A obro serle conclu1da num poriodo do 5 mÔsos.

Rl0 de Janelro, 11 de jano1ro de 1956.

~--C,fli

~cct~ de Un1vorSldado
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