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RESUMO 

O presente estudo objetiva compreender a história da formação do primeiro Código 

Florestal Brasileiro, produzido entre 1931 e 1934. Resgatando as ideias de Alberto 

Torres, um dos principais juristas que buscaram transpor para o Brasil as ideias do 

conservacionismo estadounidense e europeu, a pesquisa demonstra como suas 

ideias se desdobraram, após sua morte, em movimentos políticos e instituições que 

visavam materializar um novo regime jurídico sobre os recursos naturais no país. Em 

seguida, a pesquisa volta-se para compreender o papel jurídico do Ministério da 

Agricultura, instituição técnica responsável pela confecção do Código, na década de 

1930, observando seus personagens e acompanhando a atuação de seu Consultor 

Jurídico e autor do Código, Luciano Pereira da Silva. Avançando a pesquisa, 

enfocou-se no processo de confecção, a pesquisa resgata as motivações da criação 

de um Código Florestal Nacional, o papel da madeira na economia brasileira e os 

diagnósticos científicos que buscavam conectar crises ecológicas com a devastação 

florestal. Avançando, analisa os antecedentes estaduais de Códigos Florestais, 

como os casos do Paraná e de São Paulo, que forneceram experiências e subsídios 

para os debates levados a cabo em 1931-1933 durante as rodadas de discussão da 

subcomissão legislativa. Verticalizou-se nos argumentos de juristas e cientistas 

sobre temas sensíveis, tais como a propriedade florestal e punições, que acabaram 

por produzir uma ruptura entre botânicos e dos juristas sobre a forma de aplicação 

da legislação. Por fim, estudou-se a execução do Código Florestal, suas limitações, 

críticas e eficácia através de mapas e da atuação de uma autarquia responsável 

pelo controle da produção lenhosa no país, o Instituto Nacional do Pinho. 

Palavras-chave: conservacionismo; código florestal de 1934; ministério da 

agricultura; modernização do direito. 



ABSTRACT 
 

The present study aims to understand the history of the formation of the first Brazilian 

Forest Code, produced between 1931 and 1934. Rescuing the ideas of Alberto 

Torres, one of the leading jurists who sought to transpose ideas of American and 

European conservationism to Brazil, the research shows how his ideas unfolded after 

his death in political movements and institutions that aimed to materialize a new legal 

regime on natural resources in the country. Then, the research turns to understand 

the legal role of the Ministry of Agriculture, the technical institution responsible for 

configuring the Code, in the 1930s, observing its characters and following up on the 

work of its Legal Advisor and author of the Code, Luciano Pereira da Silva.  

Advancing and focusing on the confection process of the law, the research rescues 

the motivations of the creation of a National Forest Code, the role of wood in the 

Brazilian economy and the scientific diagnoses that sought to connect ecological 

crises with forest devastation. Moving forward, it analyzes the States antecedents of 

Forest Codes, such as the cases of Paraná and São Paulo, which provided 

experiences and subsidies for the debates carried out in 1931-1933 during the 

subcommittee discussion rounds. It has become clear in the arguments of jurists and 

scientists on sensitive issues such as forest property and punishments, that had a 

break between botanists and lawyers on how to enforce legislation. Finally, was 

studied the implementation of the Forest Code, its limitations, criticism and 

effectiveness through maps and the work of an autarchy responsible for the control of 

wood production in the country, the National Pine Institute 

Keywords: conservationism; forest code of 1934; ministry of agriculture; 

modernization of law. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo comprender la historia de la formación del 

primer Código Forestal Brasileño, producido entre 1931 y 1934. Rescatando las 

ideas de Alberto Torres, uno de los principales juristas que buscaron trasponer a 

Brasil las ideas del conservacionismo estadounidense y europeo, sus ideas se 

desdoblaron tras su muerte en movimientos políticos e instituciones que pretendían 

materializar un nuevo régimen jurídico sobre los recursos naturales en el país. A 

continuación, la investigación se vuelve para comprender el papel jurídico del 

Ministerio de Agricultura, institución técnica responsable de la confección del Código, 

en la década de 1930, observando a sus personajes y acompañando la actuación de 

su Consultor Jurídico y autor del Código, Luciano Pereira da Silva. En el proceso de 

confección, la investigación rescata las motivaciones de la creación de un Código 

Forestal Nacional, el papel de la madera en la economía brasileña y los diagnósticos 

científicos que buscaban conectar crisis ecológicas con la devastación forestal. 

Avanzando, analiza los antecedentes estadales de Códigos Forestales, como los 

casos de Paraná y de São Paulo, que proporcionaron experiencias y subsidios para 

los debates llevados a cabo en 1931-1933 durante las rondas de discusión de la 

subcomisión legislativa. Se ha verticado en los argumentos de juristas y científicos 

sobre temas sensibles, tales como la propiedad forestal y castigos, que acabaron 

por producir una ruptura entre botánicos y de los juristas sobre la forma de 

aplicación de la legislación. Por último, se estudió la ejecución del Código Forestal, 

sus limitaciones, críticas y eficacia a través de mapas y de la actuación de una 

autarquía responsable del control de la producción leñosa en el país, el Instituto 

Nacional del Pino. 

Palabras clave: conservacionismo; código forestal de 1934; Ministerio de 

Agricultura; modernización del derecho.
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Introdução 

Esta tese objetiva entender o lento desenrolar da criação do Código 

Florestal Brasileiro de 1934. Escolhe-se essa lei em especial por ser ela 

representativa de um movimento mais amplo, capaz de revelar o funcionamento 

interno do processo de modernização do direito brasileiro que vinha ocorrendo 

desde a Proclamação da República, e que se acentuou com maior vigor a partir da 

Revolução de 1930. 

A primeira metade do século XX é decisiva para se compreender 

grande parte da modernização do Estado e do Direito no Brasil. A implementação da 

República brasileira trouxe consigo uma forte tendência modernizadora, advinda das 

fileiras positivistas, militares e científicas, que disputavam posições estratégicas no 

poder com outras entidades também muito tradicionais, como a Igreja Católica, a 

elite agrária do interior e famílias ainda relacionadas ao poder monárquico. Em uma 

complexa disputa de imaginários, é possível se apontar que a partir dos anos 1920, 

seguindo uma série de rupturas ocorridas no seio da República baseada na Política 

dos Governadores, inicia-se um amplo e dificilmente sistematizável processo de 

modernização do Estado e do Direito brasileiro. Pautado em termos e discursos da 

integração nacional, união, desenvolvimento, progresso e com grande influência de 

setores artísticos, projetou-se uma imagem de país que estaria por vir, um país do 

futuro, moderno, novo e capaz de por na prática todas as promessas de redenção 

de seu triste passado colonial. Era hora de se superar a visão abstrata do Brasil em 

prol de uma visão realista da nação. 

A tradução jurídica desse movimento se deu em vários frontes. A partir 

dos anos 1930 um grande projeto codificador se colocou em ação, resultando na 

criação de uma série de Códigos, versando sobre legislação penal, processual, 

eleitoral, indo até a áreas que não haviam sido sistematizadas, como no caso dos 

códigos florestal, de águas e minas, de caça e pesca etc. Além de uma reformulação 

legislativa, iniciou-se um processo de inovação no Ensino Jurídico do país, inserindo 

cadeiras de “Introdução ao Estudo do Direito” e “Direito Corporativo e do Trabalho”.

Ao lado dessas inovações mais “tradicionais” do campo jurídico, 

começou a se desenhar nos anos 1920 a figura de um renovado jurista brasileiro. 

Criticando a fantasia retórica e poética que ainda povoava a noção do “jurista 

eloqüente”, como demonstrou Carlos Petit na Espanha e Ricardo Marcelo Fonseca 
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no Brasil, o jurista que se apresentou nesse momento se aproximava cada vez mais 

do técnico, do comumente levantado “operador do direito”, com um olhar mais 

empírico para a realidade nacional. A rigidez do argumento científico, fundado em 

experimentos e num comedimento da linguagem, entra na moda entre cientistas, 

médicos, engenheiros e também juristas. Esta mudança ocorreu porque o processo 

de modernização das instituições e do direito nos anos em tela trouxeram consigo 

uma forte tendência tecnicizante, inclusive com uma abertura de diálogo disciplinar 

entre direito, administração, economia, geografia e ciências naturais. Fundou-se, por 

exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável por 

fornecer subsídios para a implementação da política de direitos sociais dos anos 

1930-1940, bem como se criou uma série de escolas agrícolas, hortos florestais, 

além de uma importante reforma e expansão das atividades do Museu Nacional, 

este último responsável por buscar, ao lado dos juristas e agrônomos, soluções para 

“a questão da terra” no país, através da criação de colônias agrícolas, povoamento e

métodos de cura das doenças do sertanejo nacional. Conjuntamente, as primeiras 

legislações sistematizadas sobre o solo, subsolo, recursos florestais e minerais 

vieram à luz.  

No bojo da crescente industrialização e ocupação dos territórios do

interior imediato do país, nascia um projeto de posse, controle e identificação da 

natureza, traduzida em linguagem jurídica e administrativa. Instituições como o 

Serviço Florestal, o Serviço Geológico, o Serviço de Águas e a Fundação Brasil 

Central objetivavam transformar a virtualidade imaginária e econômica do interior do 

país em atualidade em nome do progresso e da integração nacional. 

Todos estes fatos evidenciam que a primeira metade do século 

passado foi decisiva para que o mundo jurídico – e não apenas ele – passasse por 

uma reconfiguração epistemológica ampla, advinda de várias fontes não 

sistemáticas, mas que demonstraram uma retomada do debate acerca do conceito e 

função do direito no mundo moderno. Ora negando, ora aceitando as premissas que 

se denominavam “abstrativistas” e “liberalizantes” construídas em fins do império e 

início da República, esse momento construiu um saber e uma cultura jurídica 

aterrada nos problemas nacionais concretos, ditos práticos. Fazia-se isso de uma 

maneira bastante específica: elencava-se os problemas nacionais através de uma 

leitura dos valores da nacionalidade e se tratava esses problemas com métodos 

extremamente pragmáticos, fundados em diagnósticos científicos e técnicos. Se 
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antes a definição de modernidade passava por valores como “liberdade” e 

“igualdade”, fazendo o país igualar-se ou aproximar-se das nações europeias, a 

partir dos anos 1920, cada vez mais o sentido da modernidade se associa a um 

ideal de brasilidade encontrado no interior. Acompanhando essa discussão e esse 

contexto, vivia-se um período de afirmação da noção de soberania a partir de uma 

renovada reflexão sobre o papel do território e da espacialidade, bem como uma 

abertura epistemológica para um novo conceito de propriedade. Autores da 

geopolítica como Ratzel, por exemplo, e juristas como Leon Duguit e Carl Schmitt 

também posicionaram a moderna relação entre espaço e poder, território e 

propriedade, soberania e posse. 

   Fruto dessas premissas é que se estabelece o presente estudo de 

pesquisa de doutorado. Os anos de 1920-1950 no Brasil são elucidativos para 

demonstrar que uma renovada concepção de natureza e de soberania sobre o 

território estava se estabelecendo na cultura jurídica do país. Tomando-a como fonte 

de identidade nacional e, ao mesmo tempo, como possibilidade de realização dessa 

mesma identidade, o pensamento jurídico afirmou nesse momento as bases do que 

viria a ser, após várias modificações, áreas do contemporâneo Direito Ambiental, do 

Direito Econômico e do Direito de Minas e Energia. 

   As investigações acerca da formação histórica e cultural desses 

campos são capazes de atualizar questões recorrentes como a ineficácia ou eficácia 

relativa do direito ambiental, função social da propriedade e exploração de minas e 

águas, ordem econômica e direito privado etc. Munido desse diagnóstico inicial é 

que se desenvolve a pesquisa dividida em três capítulos. 

   A primeira parte dessa tese tem como objetivo específico estudar 

alguns atores e instituições responsáveis por parte do processo de modernização do 

direito no Brasil. O pensamento jurídico brasileiro do início do século XX é marcado 

por um processo de cientificização, sobretudo no campo do Direito Público, quando 

se começam a desenvolver e pensar novas funções para o Estado Nacional. Parte 

dessas novas funções estatais se relacionavam com a superação de uma 

concepção, muito presente àquela época, de que o Brasil era um país atrasado, e 

esse atraso só seria superado pela ação do Estado. Alberto Torres, ministro do STF 

e político do período, produziu uma importante obra sobre a situação do país no 

início da República e sobre as possibilidades de modernização do país, e para tanto 

via num aumento da atividade da União a solução para esses problemas nacionais. 
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   Após sua morte e, especialmente, em 1932 com a fundação da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, seu pensamento é revitalizado e 

ressignificado como autor importante para fundamentar o projeto de Constituição 

que estava sendo preparado na Comissão do Itamaraty, bem como nos debates da 

própria assembleia constituinte. Torreanos famosos como o pensador político 

Oliveira Vianna, o botânico Alberto José Sampaio e o político e Ministro da 

Agricultura Juarez Távora, buscaram trazer inovações técnicas e legislativas para 

campos específicos do direito, especialmente os relacionados à questões territoriais 

e de proteção da natureza. Acreditava-se que com o desenvolvimento desses novos 

marcos técnicos, o Estado Nacional poderia empurrar o país para o progresso, 

superando o atraso colonial. Na busca por soluções desse atraso, a ascensão de 

certas classes técnicas como cientistas naturais (botânicos, agrônomos, 

engenheiros e geólogos) foi ressaltada em Ministérios que começam, a partir dos 

anos 1920, passar por reformas internas e aumentar o poder simbólico de seus 

estudos, como é o caso do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que logo 

após a Revolução de 1930 se tornará apenas o Ministério da Agricultura. À época, o 

Ministério da Agricultura acabou sendo o grande espaço de organização do 

pensamento científico nacional, submetendo as principais entidades de pesquisa e 

normatização da natureza ao seu controle. 

   Houve também a preocupação teórica de levar em conta as recentes 

revisões do pensamento de Torres que buscam separá-lo de seu principal pupilo, 

Oliveira Vianna, com vistas a ressaltar as características específicas dele e entender 

seu pensamento conforme seu contexto específico, qual seja, de um país 

profundamente oligarquizado, com um déficit imenso de democracia e 

descoordenado por ausência de uma institucionalidade política e jurídica que 

promovesse uma concepção de desenvolvimento nacional acima dos interesses 

oligárquicos.  

   Uma outra vertente teórica presente na primeira parte dessa pesquisa 

é a renovada historiografia das ciências no Brasil. Desenvolvida sobretudo na 

FIOCRUZ, UFRJ e UFMG, os trabalhos que vem sendo apresentados desde os 

anos 1990 por história das ciências no Brasil rompem com a visão mais “uspiana” do 

assunto que tradicionalmente conectada a origem das ciências no país com a 

fundação das universidades, em especial, da USP. Voltando o olhar para outras 

instituições (como o Museu Nacional e o Museu Paulista, o Observatório Nacional, 
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Manguinhos, Academia Brasileira de Letras e o Ministério da Agricultura), essa 

historiografia vem demonstrando a plasticidade dos cientistas brasileiros da virada 

do século XIX para o século XX e suas entradas no mundo da política, com 

promoção de políticas públicas no campo da botânica e história natural (campanha 

por Parques Naturais), da medicina e saúde pública (como no caso dos sertanistas e 

das expedições para combater epidemias) e geologia e geografia (com expedições 

para mapear o interior do país e localizar áreas de possível lavra e produção 

mineral). 

   O primeiro capítulo se volta a estudar o impacto da obra de Alberto 

Torres e sua presença como um patrono e precursor do discurso conservacionista 

moderno no Brasil. Por certo o objetivo não é heroicizar o autor, muito menos vê-lo 

como o ídolo das origens do Direito Ambiental no país. Antes, busca-se extrair os 

fundamentos jurídicos que Torres produziu em seus textos e conectá-los com as 

propostas de Códigos e reformas que ocorreram anos depois através da 

participação de herdeiros assumidos de seu pensamento. Para tanto, estudou-se 

não apenas a obra do autor, mas, sobretudo seus desdobramentos em várias 

frentes. 

   Com o desenvolvimento da pesquisa, notou-se que o Ministério da 

Agricultura, sobretudo após 1930, tornou-se um importante centro de produção de 

projetos de lei e políticas a partir da ação de cientistas naturais e de seus quadros 

burocráticos. Em primeiro lugar porque o Ministério tinha ascensão hierárquica sobre 

o Museu Nacional, Jardim Botânico, o Observatório Nacional e os demais 

departamentos responsáveis pela prospecção geológica e hidráulica.  

   Além disso, após a Revolução de 1930, o chefe dos tenentes, Juarez 

Távora, assumiu a pasta da Agricultura e muitos torreanos (tanto que ocupavam 

cargos no Ministério antes da revolução, como os que vieram a ocupar depois) 

puderam encontrar um espaço institucional de ação para influenciar tanto na 

Constituinte de 1933-34, quanto nos projetos de códigos convocados no início do 

governo provisório pela Comissão Geral coordenada por Levi Carneiro.  

   Dessa feita, a hipótese levantada na tese é de que é preciso estudar a 

ação jurídica do Ministério da Agricultura para se compreender como o pensamento 

torreano entrou no Estado brasileiro e depois se manifestou tanto em preceitos da 

Constituição quanto em Códigos específicos, como é o caso do Código Florestal. 
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   O terceiro capítulo da tese objetiva investigar mais de perto a história 

da criação do Código Florestal brasileiro de 1934. Acompanhando parte da 

historiografia ambiental que mapeou muito das discussões científicas e 

conservacionistas que fundamentaram a produção dessa legislação, a diferença 

desse capítulo está no olhar e atenção à técnica jurídica utilizada para a confecção 

da legislação e no como se traduziram conceitos científicos em normatividades 

jurídicas.  

   Estudar a história da criação de um Código é proveitoso na medida em 

que demonstra a complexidade do processo, afastando de pronto as compreensões 

mais simplistas que insistem em ver a lei como uma reflexão direta e objetiva da 

vontade do poder político ou das elites dominantes.  

   Ademais, trata-se de uma possibilidade de conhecer um espaço de 

cultura jurídica pouco refletido no país, tradicionalmente colocado no campo de uma 

legislação de segunda importância de um ramo jurídico de segunda categoria. De 

maneira diferente, a presente tese compreende que a edição desse Código 

demonstra antes um momento em que a cultura jurídica passava por um processo 

de reinvenção e apropriação de novas temáticas e questões. 

   Partindo de uma contextualização do que se chamava na imprensa da 

época de “Problema Florestal Brasileiro”, busca-se entender os sentidos dados ao 

conservacionismo no Brasil dos anos 1930, sentidos estes que iam desde questões 

econômicas e de abastecimento relativas a lenha, até problemas ocasionados pela 

falta de chuvas e aumento das doenças. A partir dessas premissas, estuda-se a 

origem do Serviço Florestal Brasileiro em 1921 e as experiências estaduais de 

legislação florestal, com principal destaque para o Paraná e São Paulo, 

considerados estados pioneiros na produção de uma legislação de silvicultura. 

   Nesse ponto também se ressaltará a atuação de alguns atores 

importantes, como Augusto de Lima, autor da lei do Serviço Florestal Brasileiro e 

futuro presidente da subcomissão do Código Florestal, bem como também se dará 

destaque para o papel de Romário Martins, autor do Código Florestal do Estado do 

Paraná de 1907, anteprojeto que serviu como importante modelo para a legislação 

nacional posterior. 

   No segundo ponto do capítulo, a investigação volta seu olhar para o 

processo de produção do Código Florestal propriamente dito. Inicialmente estudou-

se as características da subcomissão, observando os membros componentes, os 
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procedimentos e formas de organização da reunião, o número, datas e locais e o 

regime jurídico que organizava as atividades ali realizadas. Após uma 

sistematização dessas atividades, passa-se a um olhar mais preciso aos debates, ao 

anteprojeto e as modificações sugeridas pelos membros da subcomissão bem como 

por entidades como a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e a Sociedade dos 

Amigos das Árvores.  

   Um dos debates mais importantes levados a cabo na subcomissão do 

Código Florestal foi a regulamentação dos poderes do proprietário frente as matas. 

Além de uma discussão sobre terminologia, há uma polarização entre membros que 

defendiam a redução dos poderes do proprietário seguindo a ideia de “vincolo 

forestale” desenvolvido na Itália fascista e outros que buscavam manter intacto o 

regime tradicional do Código Civil brasileiro de 1916. Esses debates funcionam 

como um bom diagnóstico da cultura jurídica brasileira sobre propriedade nos anos 

1930, na medida que demonstra a influência do pensamento de Weimar, de autores 

franceses e de simpatias para concepções tanto fascistas quanto socialistas no seio 

da comissão. 

   Um consenso nos diagnósticos encontrados na historiografia sobre a 

política florestal brasileira do século XX é a de que o Código Florestal de 1934 foi 

ineficaz. O objetivo do quarto e último ponto desse capítulo é compreender os 

motivos da dita ineficácia do Código Florestal.  

   Parte-se da própria postura de Luciano Pereira da Silva, autor do 

Código, que durante a última reunião da subcomissão, afirmou que não deveriam os 

autores daquela lei sonhar com a eficácia imediata do diploma. Alegando ser uma 

questão cultural, inserida no caráter do sertanejo brasileiro, a função do código seria 

muito mais educativa que propriamente punitiva. Luciano Pereira da Silva ainda 

confirma em artigo na Revista de Direito Administrativo de 1945 que a legislação que 

ele produziu sofria de grande ineficácia e explicava os motivos e os mecanismos que 

permitiam burlar as previsões ali presentes. Também na imprensa, pouco tempo 

após a promulgação do Código, já se iniciam as críticas a sua inefetividade, as 

críticas a inação do Estado e a falta de recursos para promover políticas públicas 

concretas. 

   Ainda assim, ao lado desse diagnóstico de ineficácia, abre-se outra 

interpretação complementar. A crítica da ineficácia da lei por vezes passa por 

alimentar uma expectativa conservacionista tipicamente urbana e estética da 
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proteção das árvores. Em outras situações, a crítica discorre sobre a falta de 

recursos e de pessoal para a formação das autoridades florestais competentes. Mas, 

ainda assim, existem outros dois campos em que a legislação florestal brasileira foi 

cumprida e eficaz: na criação do Instituto Nacional do Pinho, autarquia responsável 

por coordenar a indústria madeireira no país e na criação dos primeiros Parques 

Nacionais do Brasil. 

   Entre o conservacionismo e o desenvolvimento de políticas 

econômicas da madeira, o Código Florestal agiu como um diploma versátil que 

contrariou em alguns pontos os desejos de seus próprios mentores. Entender, 

portanto, a plasticidade que uma lei pode adquirir no tempo, demonstra a própria 

plasticidade que o processo de modernização do direito adquiriu no Brasil daqueles 

anos. 
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Capítulo I – As ideias, os atores e um patrono: o papel de Alberto Torres 

 

  "Sapere Aude!", escreveu Kant em 1789 ao ser questionado sobre o 

conceito de Ilustração (Aufklarung). Por trás desse imperativo simples manifesta-se 

um dos mais importantes traços culturais do mundo moderno: o questionamento 

racional sobre todas as tradições.  

  Ousar saber, em especial no direito, mas não apenas nessa área, é 

uma metodologia fundadora da própria ideia de crítica e, portanto, da própria 

definição de razão moderna. É uma metodologia, dizia-se, por se tratar de uma 

postura com relação ao conhecimento. Uma postura de duvidar de todas as 

tradições, traduções, importações e autoridades. Duvidar e ao mesmo tempo 

reconstruí-las racionalmente para testar suas hipóteses. Assim se viu a autoridade 

de Bártolo de Sassoferrato, o maior jurista do mundo medieval, ir por terra de 

maneira fulminante desde, pelo menos, a Lei da Boa Razão de 1769 no mundo 

lusófono. Assim também se viu todo o aparato da tradição romanista ser submetido 

a estas mesmas críticas por mestres como Friedrich Carl von Savigny para que, 

após esta ousadia de saber, ser reconstruído de forma a dar origem a importante 

tradição da pandectística. 

  Uma postura, e uma postura antitradicionalista. Estudar o processo de 

modernização, portanto, é o estudo da desarticulação dos nós que impediam a 

irrupção da crítica e adotavam, por força da tradição, premissas e teorias sem 

submetê-las ao exame da consciência, bem como é o estudo da origem de uma 

tradição que se enxerga como autônoma e independente. Essa postura como 

demonstra António Manuel Hespanha1, era fortemente influenciada por um caráter 

subjetivista e abstrato, próximo da forma de raciocínio das ciências naturais de 

primeira geração, como a matemática e a física, que conseguiam comprovar seus 

postulados baseados exclusivamente na clareza e autoevidência de suas bases e 

em seus retilínios e concatenados argumentos. Aproximar-se da verdade se dava 

através de uma domesticação interna das paixões e afetos em prol de posições que 

pudessem ser compreendidas pro qualquer interlocutor, independentemente de 

cultura, espaço e história.  

   Na passagem do século XVIII para o século XIX, esse impacto das 

                                                 
1 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio. Almedina, 2012, 

pág 308. 
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ciências naturais aproximou-se do direito a partir do desenvolvimento de três 

importantes ideias para o pensamento jurídico: Código, Território e Soberania. 

   A "Forma Código" é o mais evidente representante dessa fase da 

modernidade jurídica. Paolo Grossi2 destaca o Código como um exemplo de 

mitologia jurídica do mundo moderno. Trata-se de uma forma de manifestação do 

direito que buscava reduzir a um único documento a versão mais abstrata possível 

do sujeito de direito burguês pós-revolucionário, onde se encontram todas suas 

possíveis atividades: identidade individual, comércio, família, casamento e 

propriedades. O Code Civil napolêonico de 1804 manifesta-se como um documento 

filho direto do iluminismo e do humanismo secularizador, produto de uma razão 

universal emitida pelo Estado Moderno. Essa novidade da modernidade buscou 

romper com a antiga tradição do direito do ius commune, que detinha em uma 

pluralidade de fontes e em uma geometria móvel de sua aplicação, em nome de um 

direito exclusivo e unívoco, posto que racional e universal. A carnalidade (para usar 

uma expressão cara a Grossi) do direito era substituída pela artificialidade de 

normas produzidas pelo Estado, vistas como neutras, assépticas e produtos 

autoevidentes de uma justiça que refletia a natureza humana mais profunda: o cogito 

cartesiano. 

   Já o Território passou por um impacto semelhante. Ana Cristina 

Nogueira da Silva3, ao estudar o território na transição do Antigo Regime, aponta o 

impacto que o Iluminismo teve como mecanismo de desenho do mapa dos Estados 

Nacionais. Como parte de um movimento maior de racionalização da política, a 

construção do território moderno do Estado Português no século XIX tendia a um 

processo de unificação de regiões antes vistas sob um olhar horizontal para um 

olhar vertical, tal como o ponto de vista de um avião, que busca organizar áreas, 

esquadrinhar espaços, delimitar competências e reconfigurar fronteiras. A noção do 

Estado como ente que move a história, tal comum às filosofias da história da 

transição do século XVIII para o XIX se refletia também no espaço, que agora era 

apropriado pelo poder central e convertido em espaço de ação política e 

organização utilitarista em prol do progresso econômico e social, tudo isso sendo 

realizado através da novidade jurídica representada pela ascensão da ideia de 
                                                 
2 GROSSI, Paolo. Mitologias Jurídicas da Modernidade. 2. ed. Rev. E atual. - Florianópolis: 

Fundação Boiteux, 2007. 
3 SILVA, Ana Cristina Nogueira. O modelo espacial do Estado Moderno: reorganização territorial 

em Portugal nos finais do antigo regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. 
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Poder de Polícia (a famosa polizeiwissenschaft alemã trazida à Portugal por 

Marquês de Pombal). 

   Movimento complementar ocorria com o último dos três conceitos: a 

soberania. Como explica Pietro Costa4, a antiga ideia de soberano como sinônimo 

de príncipe que detinha poder de exercer a iurisdicto, foi paulatinamente sendo 

substituída por uma concepção unitária e mítica de origem do poder, localizada em 

um só lugar, sob um controle fechado e racionalmente justificado. Esquivava-se, 

assim, das definições históricas e costumeiras da origem do poder para a invenção 

de pactos e contratos exercidos por sujeitos transhistóricos e deslocados no espaço. 

   Essas formas abstratas de conceber esses três conceitos jurídicos 

centrais sofreu uma grande reviravolta em meados do século XIX com a ampliação e 

a ascensão das ciências naturais de segunda geração, aquelas que exigem mais do 

que apenas raciocínios lógicos autoevidentes, uma forte conotação empírica, tal 

como a biologia e a química5. Charles Darwin, por exemplo, não apenas 

revolucionou seu campo específico, como trouxe novas perguntas e métodos para 

as ciências humanas, que descontentes em produzir um análise espiritualista do 

humano, ocupava-se agora de entender os impactos que o meio ambiente, a raça e 

as condições materiais impõe nas capacidades e características que definem a 

humanidade. 

   No direito, provavelmente a mais famosa ruptura com a visão abstrata 

do mundo foi ocasionada por Friedrich Carl von Savigny em sua famosa polêmica 

sobre a forma Código. Buscando salvar a especificidade germânica frente as 

pretensões francesas de produzir uma teoria universal do direito através do Code 

Civil, Savigny aterra o direito como filho da história de um povo, recobrando 

elementos da cultura popular e dos costumes secularmente cultivados. Para ele, o 

Direito não seria filho direto da razão, mas de um povo, assim como não existiria "o 

Homem", mas apenas "os alemães", "os franceses", "os italianos", sempre 

localmente e historicamente posicionados. O impacto dessa postura nativista do 

direito se desdobraria muitos anos depois em nomes como Puchta e Windscheid 

com o desenvolvimento do primeiro Código Civil alemão, o famoso BGB, detentor de 

uma potente "Parte Geral" que funcionaria como espaço de preenchimento do 

                                                 
4 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 

jurídico. Curitiba: Juruá, 2010. 
5 HESPANHA, António Manuel. Op cit. Pág 416. 



 
 

28 
 

sistema legal com conteúdos culturais, costumeiros e locais. A modernidade jurídica 

assim sai do mundo da razão pura para se aproximar de definições restritas e 

posicionadas em torno da ideia de Nação, visto agora como elemento de construção 

concreta da comunidade. 

   No âmbito do território a desabstrativização também ocorre. John 

Scott6, por exemplo, estuda como as tentativas de imposição de projetos 

racionalizantes do espaço falharam em várias situações por não levarem em conta 

as populações ou as especificidades do local. Estudando especificamente a questão 

florestal, demonstra que na Alemanha as tentativas de domesticação de florestas 

pela silvicultura no século XIX falharam por destruir a biodiversidade local, fazendo 

com que propostas de controle espacial realizadas em escritórios fechados e longe 

da proximidade com o objeto a ser domesticado gera uma perda de experiências e 

transformam-se em problemas maiores que os antes encontrados. No campo 

jurídico, Ana Cristina Nogueira da Silva7, aponta as várias maneiras pelas quais as 

autoridades portuguesas nas colônias tiveram de adaptar leis gerais e construir 

diplomas específicos para de fato conseguir dar respostas satisfatórias aos 

problemas locais, quebrando assim o ritmo generalista e abstrato que previa uma 

solução universal a todos os problemas humanos.  

  A soberania, por sua vez, sofreu importantes mudanças com o passar 

do século XIX. Se antes o problema da soberania ligava-se a concepções de povo, 

poder de mando, direito de veto e representação, o processo que deu maior espaço 

às ciências empíricas trouxeram um conceito cada vez mais orgânico de poder 

estatal, desvinculado de uma simples abstração teórica. Aproximando-se do 

contexto do neocolonialismo, ideias de unidade territorial se faziam também sob 

premissas culturais, linguísticas e de domínio. Povos antes definidos como uma 

unidade por estarem fechados dentro de uma fronteira do Estado Nação, e que 

retiravam sua identidade desse espaço, agora borravam-se entre fronteiras artificiais 

e permitiam tendências expansionistas. Nesse mesmo contexto surge a geopolítica, 

como uma área de saber que buscava dar soluções a um novo conceito de 

soberania aterrada em um espaço, e não mais como um espectro imaginário sob a 

                                                 
6 SCOTT, John. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have 

failed. Yale University Press, 1998. 
7 SILVA, Ana Cristina Nogueira da. A construção jurídica dos territórios ultramarinos portugueses no 
século XIX: modelos, doutrinas e leis. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2017. 
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cabeça de uma população. 

  Mas, afinal, o que isso tem de ver com um estudo de história do 

direito? E mais, o que isso tem de ver com um estudo de história do direito brasileiro 

bastante específico sobre a confecção de alguns códigos nos anos 1930? A 

hipótese que se levanta nessa tese é a de que a edição dos Códigos Florestal de 

1934 e do Código de Águas de 1934 são exemplos de um processo de 

modernização brasileira do direito. Com isso, quer-se dizer que se trata de um 

processo de edição de legislações – fonte fundamental do direito no mundo moderno 

– dentro da condição que se enunciou, uma postura de crítica e de ousadia, 

inclusive de crítica e ousadia com relação a outros preceitos modernos, como as 

ideias de propriedade, de ofício especializado do jurista, de teoria do direito e do 

estado, mas com uma marca nacional, uma afirmação de um local de fala, para se 

usar uma expressão bastante em voga. 

  Não há nada de grandioso no estudo de formação das legislações 

acima elencadas. O leitor não encontrará grandes movimentos, grandes rupturas e 

determinações de um antes e um depois. Não, mas antes poderá acompanhar, 

lentamente e detalhadamente,  como o pensamento jurídico age na prática para 

produzir legislações em meio a períodos conturbados, em que as respostas não 

estão prontas, não podem ser simplesmente mimetizadas – não que tenham sido 

"simplesmente" mimetizadas algum dia -, mas precisam ser refletidas a partir de um 

olhar crítico, radical e profundo para as raízes da própria estrutura racional do saber 

e fazer jurídico, tendo como premissas caracteres nacionais e científicos. 

  Pensar para fazer, fazer para se aprender a pensar. O processo de 

produção de leis em períodos revolucionários, como no caso do Brasil dos anos 

1930, é um laboratório desse movimento. Aqueles anos parecem ser como uma 

encruzilhada, como tantas que já ocorreram, em que houve uma abertura – Boris 

Fausto diria vácuo de poder – para que espasmos codificatórios ocorressem. Alguns 

fluíram em velocidade recorde, como as leis aqui estudadas, somados ainda o 

Código Eleitoral, Código de Caça e Pesca e o Código de Minas. Outros espasmos 

não passaram de soluços que não resistiram a segundos de respiração presa, e 

presa por vezes pela força sufocante da tradição, como o Código de Obrigações e o 

Código Rural. Ainda assim, mesmo na falha, mesmo na ineficácia, mesmo nas leis 

"para inglês ver", vê-se mais que uma propaganda ou uma folha de papel: vê-se um 

exemplo de modernização do direito na prática, o que carrega necessariamente em 
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si, sua teoria. É a história deste contexto por meio desse exemplo que será tratada 

nas linhas abaixo. 

  Por que iniciar um estudo sobre legislações dos anos 1930 com uma 

reflexão sobre o papel de Alberto Torres? 

  Longe de se querer elevar um ídolo das origens, que não aguentaria 

segundos de crítica da recente historiografia brasileira, o que se faz é ver nesse 

jurista, ministro do STF, presidente do Estado do Rio de Janeiro, e um dos 

pensadores políticos mais influentes da primeira metade do século XX uma 

sistematização e catequização da postura moderna que se falava, a postura de 

ousar saber e ousar pensar o Brasil em seus próprios termos, com vistas a retirar o 

país agrário, oligárquico e atrasado, como ele pensava, de sua menoridade que 

suas próprias elites teriam-no colocado.  

  Militante abolicionista e republicano na segunda metade do século XIX, 

Torres é exemplo de um pensador que viveu vitórias e derrotas na História. Influente 

no final de sua vida, esquecido logo após sua morte, resgatado de diferentes 

maneiras por seus pupilos nos anos 1930, colocado no banco dos réus dos 

legitimadores do autoritarismo no Brasil nos anos 1960 em diante, é um pensador 

que foi capaz de produzir um diagnóstico poderoso justamente por agradar e 

desagradar ao mesmo tempo todos os lados do pensamento político e jurídico do 

século XX. Assim como Kelsen recordava no prefácio da primeira edição de sua 

magistral Reine Rechtelehre, Torres também foi capaz de agradar muitos e 

desagradar alguns, além de ser acusado de partícipe de todos os lados do cenário 

político. Portanto, também foi capaz de tocar em pontos centrais do debate de seu 

período histórico. Evidentemente, Torres não estava sozinho nessa postura. Autores 

como Euclides da Cunha, Pandiá Calógeras, Vicente Licínio Cardoso e Pontes de 

Miranda são exemplos desse movimento maior que busca trazer um novo olhar para 

o direito brasileiro a partir de fontes e expectativas brasileiras, numa epopéia que 

buscava em alguma medida construir um pensamento jurídico para o Brasil a partir 

de seus próprios termos. 

  Mas, afinal, que pontos foram esses que Torres tocou e qual relação 

pode ser construída entre seu pensamento, prática pedagógica e suas tertúlias com 

a produção do Código Florestal? E, mais, qual reflexão promoveu sobre direito, 

ciência e território? 
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1.1 – A dimensão espacial na interpretação jurídica de Alberto Torres 

 

  Falou-se acima que modernidade é um método, mais que um conceito 

recheado de conteúdo substancioso. Um método que parte da crítica à tradição e 

afirma o novo, desde que racional, desde que demonstrável dedutiva e 

indutivamente. Torres parece ter essa preocupação de método, ainda que sua 

contribuição ao pensamento brasileiro esteja mais no campo da então chamada 

"Filosofia Social" do que da "Ciência Social". Não era detentor de um método muito 

claro para demonstrar sua crítica, apesar de ser influenciado por Franz Boas em 

épocas que esse autor sequer sonhava aparecer nas linhas de Gilberto Freyre. 

Tinha também influências de Friedrich Ratzel, o grande teórico da geografia política 

alemã e também – e sobretudo – o etnólogo que contribuiu para conectar as 

análises do território com as análises da população no pensamento torreano, temas 

que falaremos adiante. Escapam ainda em suas não tão vastas notas rodapé e 

referências bibliográficas, nomes como Friedrich Nietzsche, Ernest Haeckel, John 

Cockburn, Henri Bergson, Herbet Spencer, Auguste Comte. Ainda assim, como dito, 

não chegou a descrever de maneira minuciosa e objetiva – como ele tanto exigia 

dos outros – seu método próprio. Talvez nem pudesse, pois seria exigir demais que 

Torres também fosse fundador das ciências sociais no Brasil. 

  Seja como for, há em seus textos um esqueleto, ora raquítico, ora mais 

substancioso que exprime sua postura intelectual e, conjuntamente, seu método de 

pensar o Brasil através do direito. A ossatura mais dura desse esqueleto surge 

justamente da mais radical posição da modernidade: a crítica à tradição. Torres é 

certamente um crítico da cultura jurídica brasileira. Já havia notado o bacharelismo e 

seus males, forma que ele não via separada de seu ninho fecundo: as oligarquias 

brasileiras instaladas nas faculdades de direito e nas instituições políticas e jurídicas 

do país. A todo momento aponta o problema das frases com "lantejoulas", das 

retóricas de palacetes e cafés, e principalmente, da erudição irrefletida, marca esta 

dos intelectuais urbanos que conheciam todas as novidades das regiões mais 

intestinas da Europa, mas sequer conheciam onde estavam as entradas  para o 

sertão nacional. Julgava excessivamente abstrata as importações de teorias 

estrangeiras, desconectadas da realidade nacional que pretendiam conhecer. 

Preferia o interior, local onde iniciou sua vida e carreira política, aos centros urbanos, 

assim como preferia ser aproximado mais à tradição de Euclides da Cunha e Silvio 
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Romero, do que do bacharelismo tradicional de Rui Barbosa. Olhava mais para o 

solo, para o comportamento e caráter do povo, para o espaço físico, para os fatos 

como gostava de dizer, do que para deduções filosóficas e abstratas de justiça. Isso 

acabava por colocá-lo e inseri-lo em um grupo que envolvia uma miríade de 

pensadores, desde juristas como ele, mas, sobretudo militares, engenheiros, 

botânicos, médicos, agrônomos e demais autores e atores que se viam, em alguma 

medida, como representantes da modernização do país na medida em que 

expressavam uma proximidade metodológica com aquilo que se buscava, com 

dificuldades, determinar como "a realidade nacional", seja através da investigação 

científica, seja através da intuição ensaística, em contraposição "as doutrinas 

estrangeiras". 

  Não obstante Torres recorrer a todo momento em seus textos que está 

enunciando fatos, ou melhor, "verdades tiradas do concreto e do vivo"8, é justamente 

em suas reflexões sobre a interpretação, tema jurídico por excelência, que se 

observa melhor o que Oliveira Vianna chamara de "intuição" de seu mestre, e que 

abre, na verdade, um pequeno feixe de luz sob a cultura jurídica de Alberto Torres. 

  Ele julgava que a fonte da impossibilidade do Brasil se alçar ao quadro 

de grandes nações do globo se dava pelo aspecto desorganizado de sua elite 

pensante e burocrática, incapazes de atentar para os problemas práticos que 

deveriam ser resolvidos pela ação do Estado. Tomando um tortuoso caminho, a 

política nacional e as ações estatais sofriam com o descompasso de perseguir 

ficções teóricas dos manuais de ciência política e direito constitucional estrangeiros 

lidos nos boulevares da capital e encontrar na realidade uma prática incompatível e 

fundada em fatores culturais e territoriais sem correspondência com as concepções 

abstratas. Note-se que Torres em momento algum cai no atalho perigoso e muito 

comum à sua época de acusar a incapacidade racial do brasileiro em se adaptar às 

verdadeiras ideias civilizadas9. Em caminho oposto, sua teoria da interpretação, das 

instituições e do direito edifica-se com a compreensão de que tais ideias civilizadas, 

doutrinas políticas e jurídicas eram construções humanas, culturais e territorialmente 

instaladas, fundadas, portanto, nas agruras e fertilidades de um solo e de um povo, 

presas a sua marca de origem. Somente um procedimento interpretativo que 

                                                 
8 O Problema Nacional Brasileiro, p. 33. 
9 Problema Nacional Brasileiro, “A raça é, de todos os elementos da nacionalidade, talvez o menos 

ativo", p. 50. 
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realçasse esses aspectos poderia ser julgado como válido e, dentro dessas 

premissas, verdadeiro, posto que efetivo. 

  A ideia de direito de Torres é anterior às concepções de pureza e 

autonomia do saber científico do direito visível em Kelsen, sendo antes parte de um 

movimento, como muitos outros da época10, crítico do formalismo representado pelo 

conceitualismo. Nele não há um momento claro de diferenciação entre sua 

interpretação social e sua interpretação jurídica, havendo muitas vezes uma 

confusão entre o âmbito sociológico e o especificamente jurídico. Também não há 

uma defesa em Torres de um pensamento jurídico transnacional ou transhistórico, 

abstrato e formular. Seu olhar está mais próximo dos institucionalistas que dos 

normativistas, para recorrer a uma metáfora contemporânea, ainda que anacrônica a 

Torres. 

 

  Um importante pilar de sua teoria da interpretação e das instituições ali 

presente é, por falta de outro termo, a dimensão espacial, por vezes sob a 

expressão de "terra", "solo", "território". Um determinado espaço, ocupado por uma 

determinada população, necessariamente coloca na ordem do dia uma forma de 

organização social, encaixada na fôrma que lhe permite crescer e expandir até seus 

limites naturais, limites esses relativos ao que Torres define como "interesses da 

vida". Essa concepção de mundo tão presente nos textos de Torres demonstra sua 

abertura para o campo da antropogeografia, área de especial relevo nas primeiras 

décadas do século XX, sobretudo após o impacto intelectual de Friedrich Ratzel, 

mas também da presença no debate de autores como Charles Darwin, Ernest 

Haeckel, Auguste Comte, Friedrich Nietzsche e Henri Bergson. 

  O espaço em que uma população se desenvolve não é uma marca 

determinista em seu caráter, mas um condicionador que exige do político – alçado a 

condição de prático capaz de realizar as sínteses sociais e intuir os caminhos para o 

futuro – seu conhecimento, atenção e, sobretudo, respeito. Se o lugar não 

determina, ele ao menos implica limites à racionalidade política através da formação 

de uma base material, relevando as riquezas e subilhando as escassezes, criando 

as condições em que o espetáculo da vida se desdobra em direção a formação da 

nacionalidade e da organização social. 

                                                 
10 Tobias Barreto, Silvio Romero, Pedro Lessa e Hermes Lima como exemplos. 
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  Esse realce do lugar (por vezes nominado também como "vida") e sua 

conexão com a população ali vivente, típica do movimento da antropogeografia, 

promove uma teoria jurídica que possui algumas relações com o pensamento 

jurídico desenvolvido em várias escolas da passagem do século XIX para o século 

XX que António Hespanha, Franz Wieacker e José Reinaldo de Lima Lopes intitulam 

de "naturalismo jurídico". A criatividade de Torres não permite simplesmente 

encaixá-lo como herdeiro ou como representante de uma versão tropical do 

Positivismo Sociológico, da Jurisprudência dos Interesses, da Escola do Direito 

Livre, ou mesmo da Jurisprudência dos Valores. Ainda assim, é possível demonstrar 

que algumas de suas ideias refletiam premissas desenvolvidas na Europa e nos 

Estados Unidos, premissas essas que ele apropriava e as utilizava a partir de seu 

próprio lugar. Essa postura de apropriação e reutilização, dentro de parâmetros 

locais, é descrito explicitamente por Torres na seguinte passagem: 

 
A nossa curiosidade intelectual e o nosso interesse por assimilar produções 
e estudos alheios, a nossa aspiração de fusão na sociedade mental da 
nossa época, devem conduzir-nos a dilatar o círculo da nossas colheitas de 
saber, substituindo a atitude passiva, que nos tem trazidos a receber as 
ideias que nos exporta o acaso, ou o instinto político, de outros povos, por 
um trabalho autônomo de escolha e de seleção consciente. Aprender com 
alemães, com americanos, com franceses, com ingleses, e com brasileiros, 
quando for possível, a ser brasileiros: eis a fórmula ideal do nosso 
cosmopolitismo mental.11  

 

  Um cosmopolitismo mental que carrega uma valorização das tradições 

mas submete-as à razão, ainda que retenha em condições externas à razão, como 

físicas e populacionais, o maquinário de produção das instituições e do direito. É a 

partir desse diálogo e aprendizado com a tradição do pensamento jurídico ocidental 

que Torres afirma frases como "o Direito é [...] uma formação secular de princípios 

empíricos reguladores das relações sociais", corroborando as linhas mestras da 

crítica ao direito liberal do século XIX e, logo em seguida, enuncia uma oração que 

poderia enquadrá-lo no Movimento do Direito Livre: "O juiz é a paz em ação; e as 

melhores obras jurídicas do mundo [...] não são outra coisa que o lento trabalho da 

necessidade de ordem nos conflitos dos apetites e das paixões"12. Torres possuía, 

como dito, elementos dessas escolas e se colocava refratário a outras afirmações 

desses mesmos grupos, sendo necessário, portanto, compreendê-lo como um 

                                                 
11 Problema Nacional Brasileiro, p. 52. 
12 O Problema Mundial. 
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pensador ativo dentro da crítica ao direito liberal e formalista do século XIX. 

  António Hespanha13 resume com rigor as linhas mestras da crítica a 

modernidade liberal produzida pelo naturalismo jurídico em alguns pontos: a) crítica 

a concepção de que o direito é válido se seus raciocínios lógico-dedutivos forem 

rigorosos dentro de uma estrutura formal; b) denúncia do apego a conceitos 

abstratos e metafísicos como "livre abrítrio", "existência associal de indivíduos" e a 

"autonomia da razão"; c) afirmação de uma conexão entre razão e cultura, formando 

sempre raciocínios locais; d) uma concepção de que o ordenamento jurídico possui 

necessariamente lacunas produzidas pela própria dinâmica das relações entre razão 

abstrata e realidade concreta; e) pressuposição de que o Estado é fruto de 

interesses políticos e faccionais, tendo o direito necessariamente de ser lido não 

como um produto neutro, mas fruto de instituições políticas recheadas de interesses. 

Dentro dessas linhas, cabe destacar a posição de Torres. 

  Inicialmente, Torres está longe de ser um crítico da modernidade 

jurídica liberal pela via do jusnaturalismo objetivista ou tomista típico de uma 

vertente católica ultramontana. Não vê na moral ou na metafísica o resultado ou a 

busca final do direito. Não defende uma concepção de justiça teológica ou racional-

dedutiva. Vê, antes, na moral, seguindo as filosofias vitalistas de Bergson e outros, 

um ponto de partida, a sensação, o sentimento de justiça que move e inicia o 

raciocínio político e jurídico, como um apetite pela existência e sobrevivência. 

Torres14 chega a usar as palavras "inspiração" e "aspiração" para descrever a moral, 

e coloca-a no campo do ideal, ou seja, um horizonte e destino a ser perseguido. 

Invoca Auguste Comte e seu mote positivista "agir par affection et penser pour agir" 

para descrever o conatus de seu pensamento. 

  Ao mesmo tempo recusa, de pronto, as concepções externalistas e 

causalistas de explicação do social. Recusa o biologismo ou psicologismo tão em 

voga em fins do século XIX e início do século XX15. Ao contrário, coloca todas as 

                                                 
13 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia – síntese de um milênio. Lisboa: 

Almedina, 2012 p. 454-455. 
14 Organização Nacional, p. 44. 
15 Organização Nacional, p. 155, "Nada mais errado do que a concepção mecanicista da vida social 

que atribui aos movimentos e à sorte das sociedades e dos indivíduos um curso espontâneo, 
determinado pelos fatores da natureza. A natureza viva não obedece a nenhuma influência 
mecânica independente. Seus impulsos e suas tendências naturais estão subordinados, não só 
às forças materiais, que o homem tem conseguido conhecer e dominar até certo ponto, mas 
também a um conjunto de ações e reações psíquicas, em parte resultantes dessas forças 
materiais, e, em maior parte, de acidentes imprevistos e de pressão da massa das vontades e dos 
pensamentos sobre indivíduos e sobre sociedades." 
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formas de determinismos no campo da metafísica, não poupa críticas ao expressar 

que "não há nada, na vida social que seja verdadeiramente espontâneo, que nasça 

e que evolua mecanicamente, automaticamente, como que impulsionado pela 

energia de um motor desapercebido mas eterno"16. Vê na ação do jurista e do 

político, ofícios que para ele não são tão separados, um dever de formular sínteses 

que promovam a confluência entre o conatus moral da existência de um povo em 

seu território com os instrumentos produzidos pelas ciências naturais. O saberes 

aplicados, pragmáticos, as artes – em sua expressão – formam justamente o 

conjunto de conhecimentos que conectam as técnicas de compreensão do real com 

seu dever finalístico (e não determinístico) de promover a vida e os interesses da 

vida. A arte mestra da produção das sínteses sociais está, para Torres, localizada na 

Política. São suas palavras as próximas, que por sua síntese, demonstrando ele 

mesmo ser partícipe de sua concepção metodológica, não podem ser suprimidas: 

 
Não há problemas exclusivamente biológicos, psicológicos, jurídicos, ou 
morais, na vida do homem; há problemas humanos e problemas sociais; 
não há conflitos entre as ciências e as artes do mundo: há erros, na síntese 
das idéias especiais que se devem conglobar em conceitos genéricos 
relativos à atividade humana, ou erros de aplicação. Na vida social todos os 
ramos do espírito e do caráter convergem, na prática, para uma arte geral: a 
Política.17 

 
  A política como arte, para Torres, é uma habilidade que descreve a 

natureza humana em si. Sua definição de política foge de qualquer concepção 

institucionalizada e partidária, ou vinculada as "doutrinas gerais", como ele dizia. 

Voltando à terra, a política é entendida como a "arte nuclear de todas as outras, arte 

de coordenação e de harmonia, arte central, destinada a envolver, a ligar, a 

impulsionar, a superintender, o funcionamento das demais18", é uma habilidade de 

síntese e direcionamento que exige do ser humano o uso razão com atenção aos 

problemas práticos da existência. Esses problemas parecem se assimilar aos 

interesses pensados por Rudolf von Jhering, por exemplo, mas destituídos da 

excessiva contingência da natureza humana tão criticada no alemão àquela altura19. 

                                                 
16 O Problema Mundial. 
17 Organização Nacional, p. 45-46. 
18 Organização Nacional, p. 151-152. 
19 Crítica esta constante em um colega de Supremo Tribunal Federal, Pedro Lessa. Sobre essa 

questão, conferir LOPES, José Reinaldo de Lima. Naturalismo Jurídico no pensamento brasileiro. 
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Os grandes legisladores e os grandes políticos da história, para Torres, não 

passaram de grandes cultores dessa arte. O que define o sucesso de Hamurábi, 

Clístenes, Sólon ou Licurgo é se tratarem de "espíritos geniais de homens práticos" 

capazes de observar as características vitais e orgânicas de suas sociedades e 

prescrever um governo que corresponda e se encaixe com estas  características 

originais. O político, dessa feita, tem um olhar acurado semelhante ao de cientistas, 

como botânicos e fisiologistas, treinados na capacidade de "ver20" as coisas, as 

formas e o movimento da vida. A postura da franqueza e honestidade metodológica 

da modernidade, o ato de despir-se das pressuposições e tradições, prevista desde 

Kant em seu "O que é o Esclarecimento", é a posição ideal do político. Assim, tem-

se que para Torres o direito não é um saber em si desconectado da política, mas é 

antes fruto de uma concepção de política como técnica de interpretação e solução 

de problemas práticos. O direito é um saber eminentemente empírico. Um direito que 

não traga soluções para problemas práticos é uma mera abstração teórica, uma 

perda de tempo e uma fonte de problemas incertos e imprevisíveis por sua 

impossibilidade de real aplicação, é um poço de instabilidade social. 

   Ao mesmo tempo, Torres não pode ser considerado um autor que 

acredita na autonomia absoluta da razão, como se esta fosse um númeno iluminista. 

Pelo contrário, reconhece que o pensamento humano não é inteiramente 

compreendido, sendo o processo de raciocínio "mudo e inexpresso21", por vezes 

misterioso22. O ato de pensar e interpretar o mundo não é puro e separado da 

concretude e das questões da psique humana. Recorrendo a Auguste Comte, diz 

concordar com a concepção de que o espírito humano evolui de um estado 

imaginativo e inventivo para um estado positivo e vincula, o motor dessa evolução a 

solução de problemas concretos. Para Torres, progresso é "o restabelecimento da 

evolução, na vida social, pela coordenação dos fatos psíquicos com os fatos físicos, 

graças à revelação e interpretação racional da experiência23". 

  Vendo a política como arte nuclear e a razão como ponto de partida 

                                                                                                                                                         
São Paulo: Saraiva, 2014. 

20 DUARTE, Regina Horta. A biologia militante: o Museu Nacional, especialização científica, 
divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil – 1926-1945. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010. 
21 Organização Nacional, p. 157. 
22 Talvez um dos motivos, ao lado de suas retomadas do Antigo Testamento em alguns de seus 

textos, pelo que autores como Oliveira Vianna viam um certo grau de misticismo em Alberto 
Torres. 

23 Organização Nacional, p. 156. 
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para executar a política, Torres constrói uma noção de direito e de institucionalidade 

política e jurídica naturalista, antiabstrata e que se aproxima das grandes diretrizes 

da crítica ao formalismo jurídico do século XIX, em especial, por certa aproximação 

ao materialismo e ao utilitarismo. Propõe, por exemplo, que "à noção da lei jurídica, 

como a concebem os governantes de hoje, deve suceder a da lei vital da sociedade; 

ao regime das normas e dos preceitos prescritivos e, sobretudo, repressivos e 

restritivos, a da lei do útil e da finalidade adaptativa24". Por se ter um direito que 

ainda é preso a concepções restritivas e repressivas, que pouco contribuem na 

produção, abastecimento e desenvolvimento da sociedade, Torres não poupa 

críticas ao definir que o "Direito é ainda a arte da disciplina, da subordinação e do 

justiçamento, o que vale dizer, um instrumento de tortura, de violência e de fraude, à 

natureza e ao caráter humanos25". A concepção abstrata e doutrinária do Direito que 

critica é responsável por negar a natureza humana por deixar de lado as 

preocupações políticas e práticas que sua doutrina deveria ter. A tradição jurídica 

brasileira estaria apenas preocupada com autoridade simbólica e glória, sendo 

movida pela "volonté de puissance" nietzscheana, e desconectada dos verbos que 

realmente deveriam mover a curiosidade e o conhecimento: "curar, punir, policiar, 

julgar e reparar danos26". Portanto, Torres não defende um ideal de ciência pura27, 

sendo na verdade cético com relação a essas concepções, afirmando inclusive que 

"não há, nem haverá, jamais, provavelmente, uma 'ciência social' , nem uma 'ciência 

política'", por entender que a defasagem entre prática e teoria é intransponível na 

medida em que os problemas práticos fundariam a ciência e colocariam todas as 

teorias à prova pela via da capacidade ou incapacidade de solução de problemas 

concretos. 

  Fruto de uma teoria em descompasso com a prática e excessivamente 

abstrata estaria também a Constituição brasileira, mãe do direito nacional. É sabido 

que Torres é um dos mais ávidos defensores da revisão constitucional, tendo 

elaborado um longo projeto que influenciará inclusive a Constituinte de 1933-34, e 

aparecerá em alguns outros projetos de constituição na história brasileira28. A esse 

                                                 
24 Organização Nacional, pág. 139. 
25 Organização Nacional, pág. 176. 
26 Organização Nacional, pág. 177. 
27 Sobre a formação da concepção de ciência pura no Brasil, vide VIDEIRA, Antonio Augusto 

Passos. Henrique Morize e o ideal de ciência pura na república velha. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2003. 

28 Vide o projeto de Fábio Konder Comparato na Constituinte de 1987-88. 
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projeto de revisão, voltaremos mais a frente. Cabe agora apontar as críticas a 

Constituição e a estrutura do ordenamento jurídico elaboradas por Torres e em que 

medida essas críticas contribuem para a recuperação da sua concepção de 

interpretação e da dimensão espacial de seu pensamento. 

  Alberto Torres era um admirador do constitucionalismo 

estadounidense. Mas, diferentemente de Ruy Barbosa, não admirava o 

constitucionalismo ali produzido como um modelo a ser adaptado e aplicado no 

território brasileiro. Torres admirava o papel dos federalistas e de nomes importantes 

da história estadounidense como George Washington da mesma maneira que 

admirava Licurgo, Sólon ou Hamurábi acima descritos. A capacidade desses atores 

em ver os problemas práticos de seus países e traduzir soluções institucionais 

revelavam a capacidade e a inteligência desses governantes do norte. Com uma 

história e um caráter específico, espalhados em treze colônias, a solução dada pela 

Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 era um reflexo duradouro das 

mais radicais e profundas marcas do povo ali presente. Ali, de fato, a Constituição 

constituiu a nacionalidade. O Estado foi capaz de demarcar institucionalmente as 

características de sua população. Já, no Brasil, Torres não via tal sorte: "a nossa lei 

fundamental não é uma 'constituição'; é um estatuto doutrinário, composto de 

transplantações jurídicas alheias29". 

  Note-se que Torres foi constituinte em 1890, ainda que com uma 

atuação tímida. E também foi Ministro da Justiça no mesmo período, e também com 

uma atuação muito tímida. Mesmo tendo participado entusiasticamente do processo 

de organização do regime republicano, não tardou para compreender que a 

dinâmica do funcionamento do poder estava em descompasso com o texto 

constitucional, em virtude da prevalência das oligarquias e do estadualismo. Chega, 

posteriormente e como se disse, a propor inclusive a revisão do texto da 

constituição, publicado como anexo em seu "A organização nacional" de 1914. 

  A Constituição brasileira em vigência (de 1891) pecava por permitir 

uma interpretação laxa e centrífuga do poder e das ações da União. Mesmo sendo 

um partidário do federalismo, Torres via que na prática o papel das oligarquias 

geravam uma descoordenação dos esforços para solução dos problemas nacionais, 

quais sejam, os problemas práticos e urgentes para a formação de uma cola social 

                                                 
29 Organização Nacional, pág 79. 
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orgânica. Seu esforço como publicista (e em alguma medida como Ministro do 

Supremo isso também se nota) foi de reorganizar estrategicamente e 

institucionalmente o poder que a Constituição deveria ter como ente modernizador 

do país e como um documento que de fato refletisse as coordenadas para soluções 

dos problemas práticos da nação. Em um período em que a civilistíca, em especial 

com a sobrevida do conceitualismo e com o gênio de Clóvis Bevilaqua em ação, 

tomava praticamente a unanimidade dos debates jurídicos, esforçar-se pelo 

constitucionalismo (e não apenas pelo direito administrativo) como um símbolo de 

projeto nacional era de fato um passo divergente ao da maioria da cultura jurídica do 

período. 

  Um dos sinônimos de Constituição tão presentes nos manuais e livros 

da área é chamar esse documento de Lei Orgânica. E para Torres esse nome talvez 

fosse tanto ou até mais explicativo da função da Constituição do que se imagina. 

Uma Lei Orgânica de um país, em sua visão é "o conjunto das normas, resultantes 

de sua própria natureza, destinadas a reger seu funcionamento, espontaneamente, 

como se exteriorizassem as próprias manifestações da maneira de ser e de viver, do 

organismo político"30. Resultado contrário era o que se obtinha com a interpretação 

da Constituição vigente no Brasil. Nada mais inorgânico que a Lei Orgânica 

brasileira, essa era como um minério rígido e insolúvel, uma substância heterogênea 

com o povo brasileiro, separada mas ao mesmo tempo atualizadíssima com as 

premissas teóricas desenvolvidas nos centros civilizados que serviam de modelos 

institucionais de sucesso. Justamente por causa dessa divergência entre realidade 

social e texto constitucional que existiam uma infinidade de lacunas e incoerências 

sistemáticas na prática política e jurídica no país. É o descompasso entre texto e 

vida que abria o caminho para as ações oligárquicas e centrífugas da nação. 

Fundamental seria, portanto, devolver a constituição ao povo, quase como um 

constitucionalismo popular avant la lettre.  

  Com isso Torres em momento algum deixa de lado o papel do 

constitucionalismo de ser um garante da democracia liberal. Defende explicitamente 

o Parlamento e o debate político institucionalizado. Inclusive, fugindo das tradições 

formalistas e textualistas, define constituição como narrativa e substância social 

destilada da ação política e dos entrechoques do Parlamento:  

                                                 
30 Organização Nacional, pág 79. 
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Na realidade, se alguma coisa há que mereça o nome de “constituição”, não 
é ao conjunto das regras legais e aos planos preconcebidos dos sistemas 
políticos que esse nome quadra, mas à espontânea e fluente manifestação 
da vida pública, que se forma e caminha com o surgimento e os encontros 
das idéias, dos interesses e das paixões, na arena onde se apuram as 
forças dos lutadores políticos.31 

 

  Esse seria o verdadeiro dilema do jurista e do político: conseguir 

associar ou aproximar "a verdade das coisas" vistas e observadas pelo político como 

condensador das várias forças vitais dispersas com a instituição e a lei desenhadas 

pela caneta técnica e artística do jurista, como um designer institucional. A força e 

função do Estado estaria justamente em aproximar esses dois planos, em confundi-

los, e assim "o regime constitucional progride quando o plano inferior se aproxima da 

concepção legal32". 

  Mas, afinal, onde está o lugar, o espaço, o específico, nessa discussão 

sobre o direito e sobre a Constituição? Localiza-se justamente na substância que 

Torres apresenta como os problemas práticos brasileiros. Cada região, país ou 

nação produz seus próprios problemas práticos que atravancam o desenvolvimento 

dos "interesses da vida". E Torres, em seus textos, foi capaz de compreender e 

sumariar objetivamente os problemas práticos que impediam e desorganizavam a 

nação brasileira: 

 
o Brasil é um país que não produz o suficiente para a alimentação de seu 
povo, sendo a alimentação popular escassa, má e cara; grande massa do 
povo brasileiro consta de bandos, miseráveis e nômades, em processo 
quase de eliminação, e de proletários irregulares, sem preparo para o 
trabalho; a educação é quase nula, na maioria dos Estados, mal orientada, 
em todo o país; não temos estatística, e tanto basta para nos colocar em 
nível inferior, na escala das civilizações; nossa cultura superior, notável no 
número dos estudiosos e na vastidão da erudição de alguns, está longe de 
corresponder ao estado da cultura dominante nos países adiantados, onde 
se encontra um escol de homens dotados do conjunto de conhecimentos, e 
com a educação das faculdades práticas e racionais, necessários à direção 
da opinião e à solução dos problemas gerais.33 

 

  A especificidade do Brasil estava ali: falta de alimentos; nomadismo e 

incapacidade de adaptação da população ao território; desconhecimento pelo 

Estado de sua população e de suas riquezas; e falta de uma educação voltada para 

                                                 
31 Organização Nacional, pág 87. 
32 Organização Nacional, pág 88. 
33 Organizaçao Nacional, pág 167. 
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a prática. Destaca-se isso pois para Torres os problemas do Brasil não estavam 

vinculados, como se disse, à raça ou a problemas de moralidade dos indivíduos. A 

ausência de um nacionalismo brasileiro se dava pela ausência de uma ação estatal 

coordenada para resolver esses problemas práticos que, quando solucionados, 

permitiriam a reprodução e desenvolvimento da vida concreta, biológica, alimentar e 

habitacional da população brasileira. Torres denunciava, por exemplo, que o Brasil 

era refém da Argentina na produção de carne, e refém dos EUA na produção de 

trigo, sendo, portanto, um país sem soberania real na medida em que estaria 

incapaz de fornecer os dois mais básicos alimentos do povo, o pão e a carne.  

  Uma institucionalidade e um direito que não partisse com o objetivo de 

resolver essa questão não passaria de uma abstração. A espontaneidade do 

individualismo (que Torres contrapõe à individualidade) jamais daria conta dessas 

questões, mas antes aprofundaria o país no abismo e na autofagia social. Por cima 

do laissez-faire era preciso construir uma nacionalidade. Algo que unisse o país 

como um objetivo e um horizonte, ou nas palavras que Torres utiliza, como um ideal 

(em contraposição à ideia)34. Mas, para que não se transformasse esse ideal em 

uma mera abstração, e se produzisse de fato soluções aos problemas práticos 

acima descritos, Torres volta ao direito e reflete sobre o que para ele é "o mais 

palpitante problema da organização dos povos de verdadeira energia vital35": o 

alcance e a extensão dos poderes do Estado. 

  A questão do alcance e extensão dos poderes do Estado aventada por 

Torres, ao contrário do que uma leitura mais apressada poderia trazer, não é 

simplesmente um dilema entre liberalismo e estatismo ou sobre liberdades 

individuais36. Alcance e extensão ali possuem também uma dimensão espacial. 

Poderia se dizer até mais: a questão ali aventada traz consigo uma dinâmica 

geográfica e territorial, uma exigência de se fazer o governo presente onde ele não 

                                                 
34 Em Organização Nacional, pág 168, Torres resume sua perspectiva: "Um país a que faltam tais 

requisitos não é uma nação, e não é mesmo uma soberania, senão no rótulo jurídico. Nós 
carecemos de organização, e precisamos nos organizar, não como instituição jurídica, segundo 
os modelos de outros, mas como nacionalidade, como corpo social e econômico, não devendo 
copiar nem criar instituições, mas fazê-las surgir dos próprios materiais do país: traduzir em leis 
suas tendências, dando corretivo a seus defeitos e desvios de evolução." 

35 Organização Nacional, pág 169. 
36 Organização Nacional, pág 170: "A ação governamental não oscila mais, nas sociedades 

contemporâneas, entre os termos opostos do individualismo e do socialismo; um e outro extremos 
são falsos, perante os novos deveres dos dirigentes para com os destinos dos povos, 
condenados à anarquia, à revolução, ao despotismo, a um quase certo retrocesso, se os 
governos não assumirem a direção de todos os movimentos da sociedade." 
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está e reconstruir o Estado brasileiro em bases físicas e racionais explicitadas pelo 

conhecimento da geografia e pela domesticação e racionalização do uso das 

riquezas naturais. 

  Problemas como viação, abastecimento, indústria, recursos naturais 

seriam a partir de então as matérias primas concretas, problemas práticos reais, que 

deveriam guiar a atuação do Estado e não apenas doutrinas abstratas e gerais 

sobre o que os governos deveriam ser para melhor corresponderem as premissas 

da "escola ortodoxa inglesa". A proteção dos direitos individuais deveria ser 

realizada inclusive contra ações individuais, contra o egoísmo do capital e contra a 

tirania governamental, que para ele estava profundamente associada as oligarquias 

estaduais. Retomar um projeto de país e de nação não era um atropelamento dos 

direitos individuais, mas ao contrário, seria a única garantia real de que os direitos 

individuais sobreviveriam às anarquias e crises que o mundo passava desde a 

segunda revolução industrial. Para tanto, era preciso ter consciência desses 

problemas que eram tanto de ordem mundial como nacional, e fornecer soluções 

estratégicas que passavam por uma compreensão abrangente do papel do país no 

concerto de nações no mundo. 

  Tradicionalmente colocado na estante dos forjadores do nacionalismo 

brasileiro, especialmente em seu livro "O problema nacional brasileiro", Torres 

também é autor de um importante livro escrito originalmente em francês e publicado 

em 1913 intitulado "O problema mundial". Dois livros que possuem muitas 

proximidades e alguns capítulos integralmente repetidos ou levemente modificados. 

Uma destas proximidades está na presença, desde o título, da dimensão espacial no 

pensamento torreano: nacional e mundial, local e global, particular e geral, um não 

se entende sem o outro. Mas não é apenas no título que se vê a dimensão do 

espaço, o conteúdo é fortemente marcado por discussões de geografia, geopolítica 

e antropologia, saberes que, como se sabe, dão grande conotação metodológica ao 

espaço. Nesses textos Torres cita Ratzel, mostra-se atento as questões mais 

quentes de geopolítica da belle époque, e demonstra domínio de um vocabulário 

específico que vinha se forjando desde o fim do século XIX e início do século XX 

como Geografia Política (o que mais tarde será refletida como Geopolítica a partir de 

Kjéllen). Trabalha também questões típicas da geopolítica estadounidense, em 

especial o papel dos EUA, percursor de uma espécie de "novo imperialismo", desta 
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vez visto de maneira positiva, no contexto da criação da Liga das Nações37 e dos 

debates sobre a Doutrina Monroe revisitadas pelas ações de Theodore Roosevelt, 

presidente que Torres nutria inicialmente forte admiração e posteriormente repulsa38. 

  Uma das apostas da presente tese está na hipótese de que o 

pensamento de Torres deve ser lido também a partir da influência da geografia 

política de Ratzel e dos "problemas mundiais" que esse campo do saber buscava 

responder àquela altura, desde questões tipicamente internacionais de fronteiras e 

colônias, até questões de ocupação interna das hinterlands e na formação da 

concepção geopolítica de países-autarquias (no sentido de autarkéia, como um ente 

capaz de se sustentar com suas próprias fontes da vida, independente de outros 

países). Além das proximidades teóricas, Torres também foi um precursor e patrono 

da geopolítica no Brasil, especialmente pela figura de Everardo Backheuser em seu 

livro de 1933 "Problemas do Brasil – estrutura geopolítica: o espaço", que tem como 

uma das principais referências Alberto Torres, autor inclusive utilizado como epígrafe 

desse livro que é considerado o fundador da área no país. Mas, afinal, qual 

geografia política está na cabeça de nosso autor? 

  Publicado em 1898, o texto "O solo, a sociedade e o Estado"39 de 

Friedrich Ratzel parece ter influenciado muitos dos diagnósticos que Torres trará em 

seus livros40. Inicialmente, a visão vitalista e organicista de Ratzel parece ser 

absorvida pelo brasileiro quando aquele condiciona as relações entre sociedade e 

solo (terra, como diz Torres) com questões pragmáticas de habitação e 

alimentação41. Esses dois elementos seriam os verdadeiros pontos que movem a 

história, exigindo na falta de alimentação a movimentação, da movimentação a 

busca por habitação. No decorrer do desenvolvimento da sociedade e na expansão 

das complexidades advindas dessas relações, nasceria o comércio, como 

mecanismo de integração entre lugares e necessidades vitais. Esse desenrolar 

                                                 
37 Note-se ainda que apesar do grande esforço dos EUA para a criação da Liga das Nações, após 

sua criação o Senado reprovou a entrada do país na órgão gerando grandes discussões sobre a 
legitimidade da Liga. 

38 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Alberto Torres: nacionalismo, imperialismo e o Brasil no 
século XX. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo: Julho de 2011. 

39 RATZEL, Friedrich. O solo, a sociedade e o estado. In: Revista do Departamento de Geografia da 
USP. Vol. 2, 1983. 

40 Oliveira Vianna destaca ainda a influência da antropogeografia Ratzeliana no livro "History of 
Mankind", citado expressamente por Torres. 

41 RATZEL, Friedrich. "O solo, a sociedade e o Estado". In: Revista... "Sob variações diversas, a 
relação da sociedade com o solo permanece sempre condicionada, por uma dupla necessidade: a da 
habitação e a da alimentação." (p. 94) 
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lógico, advindo de uma certa concepção biológica e organicista da história, talvez 

por influência de Herbert Spencer (que Torres tanto admirava a ponto de ter um 

retrato dele em seu escritório) ou Thomas Malthus (que também aparece citado em 

seus textos), produziria os Estados. Assim, o Estado seria um ente político cujo 

principal objetivo é o de delimitar um território, protegê-lo, administrar as habitações 

e a alimentação, a circulação de coisas e a garantia de que a reprodução biológica 

da sociedade continuará. Em algumas situações e seguindo uma certa regra 

histórica não muito explicitada, Ratzel define que a relação entre sociedade, solo e 

Estados entra em colapso, e aí surge aquele que é um dos temas mais importantes 

para o jurista brasileiro: a guerra. 

  Escrevendo às vésperas da Primeira Guerra Mundial, tanto em seu 

livro "Vers la paix" de 1909 quanto em seu "Le problème mondial" de 1913, Torres 

dá um grande destaque a possibilidade de se evitar o conflito global e não se cair 

em uma leitura fatalista como a que Ratzel parece ter desenvolvido. Via no Brasil, 

em especial, uma saída para o rápido descarrilamento das instituições e da 

civilização que vinha ocorrendo na Europa nas vésperas do conflito mundial. Com 

um tom ufanista que por vezes lhe escapava, tinha do Brasil um lugar de destaque 

no cenário mundial porque era o exato o oposto do que Ratzel previa para a Europa. 

No Velho Continente, Ratzel descrevia que o Lebensraum dos Estados europeus já 

não correspondiam as fronteiras e limites de suas soberanias, o que conduzia a 

concluir que: 

 
(...) quando o Estado assim assinala limites à sua dimensão, o crescimento 
natural da população a torna necessariamente muito densa, se forças 
políticas e sociais não intervém para colocar obstáculos a essa 
condensação. Se essa intervenção não se produzisse, a relação dos 
homens com o solo deveria se modificar por toda parte no mesmo sentido; 
eles se tornariam sempre mais numerosos enquanto que a porção do solo 
ocupada por cada um iria diminuindo. O Estado que depende firmemente de 
seu solo e que não quer sair do isolamento em que encontra segurança é 
então obrigado a se empenhar em uma luta contra a sociedade.42 

 

  As diversas denúncias da hinterland brasileira, do descuido dos 

trabalhadores nacionais e dos recursos naturais pelo Estado brasileiro originariam 

um estado de coisas especificamente inverso ao que previa Ratzel para a Europa. 

Aqui, no Brasil, haveria abundância de território e escassez de população. Habitação 

                                                 
42 RATZEL, Friedrich, Op cit. Pág 97. 
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e alimentação poderiam ser produzidos abundantemente e, com o caráter específico 

do Brasil como um país de vocação rural, o celeiro do mundo estaria por ser 

construído, precisando apenas de um esforço estatal e político para realizá-lo. Na 

Europa, avizinhava-se uma luta dos Estados contra as sociedades e contra outros 

Estados, no Brasil, estava por vir uma luta do Estado a favor da sociedade, por seu 

espalhamento, ocupação, abastecimento, multiplicação e fixação no território, estaria 

por nascer uma atitude biopolítica do Estado. É como se na prática, o Brasil das 

oligarquias já vivesse um estado de guerra que era previsto para a Europa, 

explicitado em casos como a Guerra de Canudos, e Torres via a oportunidade de 

sair desse estado de coisas pela construção da nacionalidade43, esforço esse que 

atingiria não apenas a política interna, mas reconduziria as negociações na política 

externa também. 

  "O solo é a base real da política44" e a relação da sociedade com seu 

solo descreve a constituição interna de seu território. Ratzel parece ter influenciado 

profundamente Torres em seu diagnóstico sobre o poder das oligarquias e o ranço 

da escravidão no país, fazendo-o um precursor da Reforma Agrária em um período 

que estas medidas eram vistas como excentricidades. A seguinte passagem traz 

uma interpretação do autor alemão de fins do século XIX mas que poderia, 

tranquilamente, ser confundida com as próprias palavras de Torres: 

 
Quando o solo  está dividido igualmente, a sociedade é homogênea e 
propende para a democracia; ao contrário, uma divisão desigual é um 
obstáculo a toda organização social que daria a preponderância política aos 
não proprietários e que seria, por conseguinte, contrário a toda espécie de 
oligocracia. Esta atinge seu máximo de desenvolvimento nas sociedades 
que têm em sua base uma população de escravos sem propriedade e 
quase sem direitos.45 

 

  A conexão entre solo (terra, território) e sociedade através do Estado 

                                                 
43 Assim, descreve RATZEL, Friedrich, pág 98: "A sociedade é o intermediário pelo qual o Estado se 

une ao solo. Segue-se que as relações da sociedade com o solo afetam a natureza do Estado em 
qualquer fase de seu desenvolvimento que se considere. Quando a atividade econômica é pouco 
desenvolvida, ao mesmo tempo em que o território é extenso, e, por consequência, é facil 
desunir-se dele, resulta uma falta de consistência e de estabilidade na constituição do Estado." 

44 RATZEL, Friedrich, Op cit. Pág 99. Por sua vez, Torres em "O problema nacional brasileiro" 
descreve: (...) a terra é a base da vida social, fonte de sua prosperidade e desenvolvimento, o 
sentimento nacional transporta-se, do seu objeto vivo, para o patrimônio material da nação – 
berço de sua existência, sede de sua ação, recinto de sua vida, paisagem de suas dores e de 
suas alegrias. Mas o patriotismo territorial só é, por isso mesmo, um sentimento real, como reflexo 
do sentimento afetivo entre a gente. (p. 49) 

45 RATZEL, Friedrich. Op cit. p. 98-99. 
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mostra-se uma influência profunda de Ratzel no pensamento de Torres. Nossos 

males políticos advinham da incompreensão dessa relação, do excesso de 

abstração e a ausência de uma descida à terra, às fontes de sua vida (expressão 

essa que batiza um dos livros de Torres mas que é originalmente encontrada em 

Ratzel46). Nosso direito desconheceria o território e o povo, motivo pelo qual seria 

preciso revisar a hermenêutica jurídica e, posteriormente, as próprias instituições. 

Era preciso adicionar um elemento geográfico às instituições políticas, pois "uma 

política verdadeiramente prática tem sempre um ponto de partida da geografia. Em 

política como em história, a teoria que faz abstração do solo toma os sintomas por 

causa"47. E essa indicação Torres segue fielmente e adota como receita para a 

organização nacional48. Assim, a geografia política se aproxima do pensamento 

jurídico e político por serem dois campos voltados a construção de estratégias 

estatais e nacionais, áreas vistas como eminentemente práticas49, visando organizar 

recursos, populações e operar o binômio ratzeliano da "alimentação e habitação" 

tanto na sua dinâmica internacional, que parece ser a mais aparente das suas 

versões, quanto na organização interna e nacional50. 

  Provavelmente sem consciência disso, Alberto Torres acaba por ser 

um dos fundadores do Geodireito no Brasil, área que já vinha se desenvolvendo na 

Alemanha, sobretudo com a influência de Rúdolf Kjéllen e Karl Haushofer (até atingir 

seu ápice com Langhans-Ratzeburg e, especialmente, Carl Schmitt em "Terra e Mar" 

                                                 
46 RATZEL, Friedrich. Op. Cit. p. 94, "Um povo regride quando perde território. Ele pode contar com 

menos cidadãos e conservar ainda muito solidamente o território onde se encontram as fontes de 
sua vida. Mas se seu território se reduz, é, de uma maneira geral, o começo do fim." 

47 RATZEL, Friedrich. Op cit. p. 99. 
48 Organização Nacional, pag 64, "Estudar a geografia de um país não em seu aspecto descritivo, 

mas em sua natureza dinâmica e funcional, procurando apreender o caráter das diversas zonas 
geológicas e mineralógicas, a sua fauna, a sua flora, a sua estrutura orográfica, os seus vasos 
hidrográficos, para conhecer os elementos e aptidões de sua exploração e cultura, e ao mesmo 
tempo as condições necessárias ao espírito de unidade social e econômica e à solidariedade 
entre os interesses e tendências divergentes, eis o ponto de partida de toda política sensata e 
prática." 

49 Sobre essa questão, COSTA, Wanderley Messias. Geografia Política e Geopolítica. São Paulo: 
Edusp, 2ed. 2016, pág 18, indica que: "geografia política o conjunto de estudos sistemáticos mais 
afeitos à geografia e restritos às relações entre o espaço e o Estado, questões relacionadas à 
posição, situação, características das fronteiras etc., enquanto à geopolítica caberia a formulação 
das teorias e projetos de ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de 
caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros, de modo que estaria mais próxima das 
ciências políticas aplicadas, sendo assim mais interdisciplinar e utilitarista que a primeira." 

50 No mesmo sentido, Wanderley Messias da Costa, op cit, pág 181: "Não se deve desconsiderar, 
porém, que boa parte da geopolítica brasileira, como reflexo de suas congêneres estrangeiras, 
destinou-se abertamente à promoção do que muitos analistas denominaram de 'guerra interna', 
que não é em absoluto um exagero de linguagem, a considerar a nossa particular história política, 
desde a colônia e especialmente no século XX do período republicano." 
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e "O nomos da Terra no direito das gentes do jus publicum europæum", dois autores 

associados ao Nacional-Socialismo), quanto na Itália sob o título de 

"geogiurisprudenza" com Ernesto Massi e outros. O debate também não passava ao 

largo do que ocorria na geopolítica anglo-saxã, exemplo disso são as várias citações 

e agradecimentos de Carl Schmitt à H. J. Mckinder, grande nome da geopolítica 

inglesa, autor da concepção de "Heartland". 

  Mario Losano, em livro51 sobre a formação histórica do geodireito, 

descreve a sua origem e os seus fundamentos teóricos no início do século XX, em 

termos que enquadram nosso autor nesse campo. Nascendo da preocupação em 

institucionalizar e regulamentar o domínio sob o território, o Geodireito é a "união da 

geopolítica com o direito" e "compreende-se como uma atividade jurídica consciente 

da geopolítica e, portanto, em grande medida subordinada aos resultados que essa 

indica como relevantes52". Com essa característica, foi um saber muito útil para 

processo de expansionismo (com especial fundamentação de Haushofer e 

Langhans-Ratzeburg) dos Estados europeus mas também serviu a repensar regiões 

e espaços específicos que geram problemas que conceitos como "propriedade", 

"terras devolutas" ou "faixa de fronteira" são incapazes de solucionar. Esse é o caso 

do desdobramento do geodireito da área do "Direito Público Geográfico". Trazendo 

os clássicos da geopolítica para dentro da teoria do direito, esse saber foi 

responsável por reorganizar cartograficamente a Alemanha e a Itália nos anos 1920 

e 1930 a partir da pressuposição de que o Estado não é simplesmente "suspenso no 

ar". Para esse saber, ao contrário, tratava-se de desenhar novas instituições que 

coincidissem com as características específicas de cada nação, algo que Torres 

trazia em seus textos também. Mario Losano descreve, por exemplo, que "para os 

geopolíticos, e portanto também para os geojuristas, o território influi sobre a forma 

estatal: o particularismo alemão, o federalismo soviético, o império britânico, o 

presidencialismo americano, o parlamentarismo europeu53" são exemplos vários 

entre outros de como a espacialidade e a relação dos espaço com o poder constitui 

                                                 
51 LOSANO, Mario G. La geopolitica del Novecento: Dai grandi Spazi delle dittadure alla 

decolonizzazione. Edittore Bruno Mondadori, 2011. 
52 LOSANO, Mario G. Op cit. Pag. 53. "Dall'unione della geopolitica con il diritto nasce la 

geogiurisprudenza, intesa come un`attività giuridica consapevole della geopolitica e, quindi, in 
larga misura subordinata ai risultati da essa indicati come rilevanti." 

53 LOSANO, Mario G. Op cit pág 56-57. "Per i geopolitici, e quindi anche per i geogiuristi, il territorio 
influisce sulla forma statle: il particolarismo tedesco, il federalismo sovietico, l`impero britannico, il 
presidenzialismo americano, il parlamentarismo europeu ne sarebbero altrettante prove, su cui 
però non è possibile soffermarci.". 
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formas de governo diversas. 

  Os primeiros autores do geodireito na Alemanha também estavam 

atentos aos problemas geojurídicos da América do Sul. A questão indígena abria um 

debate específico sobre o domínio do Estado em regiões longínquas e tendentes ao 

nomadismo ou secessão. Langhans-Ratzeburg, por exemplo, cita as situações do 

Acre brasileiro e sua tensão com os bolivianos, a Ilha das Tartarugas no Equador 

(Ilhas Galápagos), as campanhas no sul da Argentina entre outras54. Todas essas 

regiões fugiriam da "vontade estatal", sendo necessário instrumentos específicos 

para controlá-los e discipliná-los. Um exemplo brasileiro dessa questão é o 

nascimento do Território do Acre, baseado no Tratado de Petrópolis, e do instituto 

dos Territórios Federais, que serão multiplicados em 1943 com a edição do Decreto 

5.812. 

  O cenário americano trazia ainda reflexões geojurídicas envolvendo a 

Doutrina Monroe, considerada à época como a primeira experiência de uma "zona 

de influência", consistindo na criação de uma concepção de soberania desconectada 

de um território único. Alberto Torres escreveu em "O Problema Mundial" um 

capítulo específico sobre essa questão e o papel dos EUA na construção da paz, 

associando a experiência estadounidense a partir de Theodore Roosevelt e a 

reativação da Doutrina à vocação continental estadounidense de ser o exemplo para 

o mundo da criação de uma nova estrutura de ordem e estabilidade global. Ainda 

assim, atento as atitudes dos EUA sobretudo após a guerra contra a Espanha de 

1898, bem como o apoio às guerrilhas independentistas do Panamá frente à 

Colombia, Torres se decepciona com a política externa estadounidense a partir da 

presidência de Woodrow Wilson, já no final de sua vida. 

  Associando a antropogeografia, a geopolítica, o direito e o pensamento 

político, Torres acabou por construir um método de interpretação (pouco claro e 

delimitado, é verdade) que coloca no centro de suas preocupações a formulação de 

respostas para problemas práticos provenientes de dificuldades inscritas 

concretamente em questões relativas aos "interesses da vida", quais sejam, a 

alimentação, habitação e saúde. Para compreender melhor quais eram esses 
                                                 
54 LOSANO, Mario G. Op cit. P. 57. "La constatazione iniziale è che, negli Stati sudamericani, 

'accanto alla parte dominante del paese sussistono ancora territori che non possono partecipare 
alla formazione della volontà statale', como le Gobernaciones e i territori argentini, le aree cilene e 
boliviane, la zona dell'Acre brasiliano, i tre distretti militari del Paraguay, l`isola delle Tartarughe in 
Ecuardor, alcune intendeze e comissariati colombiani e, infine, le terre amazzoniche del 
Venezuela." 
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"interesses da vida" que Torres defende, é preciso se voltar a suas ideias de 

conservacionismo. 

 

1.2 – Conservadorismo ou Conservacionismo? A crítica ecológica de Alberto 
Torres 

 
O passado, sendo o oposto do progresso e da civilização, é o primeiro 

regulador social de nossos passos: e nisto se verifica o mais crasso erro da 
noção clássica do conservantismo: conserva as ideias e os costumes contra 

o interesse da conservação das coisas e das pessoas.  
Alberto Torres em “O Problema Mundial” 

 

  Cem anos após a morte de Alberto Torres a historiografia do 

pensamento político brasileiro vem revisitando o legado desse que é considerado 

um dos mais importantes e influentes pensadores políticos do século XX. Inserido a 

partir dos anos 1970 na tradição dos pensadores conservadores e autoritários do 

país, especialmente por Bolívar Lamounier, contemporaneamente essa alocação é 

questionada e em grande parte descomprovada. O que se buscará demonstrar no 

desenrolar desse item é que Torres, antes de poder ser considerado um 

"conservador" em seu sentido estrito, tem de ser entendido como um 

"conservacionista" em sua época. 

  Mas, afinal, o que é "Conservacionismo"? E de que maneira Alberto 

Torres se aproxima desse pensamento e o utiliza? Por não ser o objeto central 

dessa tese, apenas reportaremos informações fundamentais ao entendimento do 

conservacionismo torreano. 

  Tradicionalmente localiza-se no século XIX o surgimento de duas 

correntes ideológicas de preocupações políticas com a proteção à natureza: o 

preservacionismo e o conservacionismo. 

  O preservacionismo teria surgido nos Estados Unidos a partir da 

atuação de dois principais nomes: Henry David Thoreau e John Muir. Ambos 

escritores de renome, foram responsáveis por produzir uma série de textos que 

trouxeram substância a ideia de "Wilderness". William Cronon, importante historiador 

ambiental, aponta55 que o século XIX e especialmente as ideias desses autores 

foram responsáveis por promover políticas de organização do território, seja através 

                                                 
55  CRONON, William. The trouble with wilderness or, getting back to the wrong nature. In: 
Environmental History, 1(1), 7-28, 1996. 
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do romantismo, da crítica à modernidade via Jean Jacques Rousseau e o 

primitivismo, ou em virtude do mito da fronteira nos EUA, que ensejavam que áreas 

e cenários de grande impacto estético deveriam ser demarcados, isolados e toda a 

população ali presente retirada, com vistas a preservar para o futuro um pedaço de 

natureza intocada pelas mãos da civilização moderna. Tal premissa resultou em 

meados do século XIX na criação do primeiro parque natural do mundo, o 

Yellowstone National Park em 1872. Alguns anos depois surgiriam os parques de 

Macknack, Cequoia, Rock Creek, Yosemite entre outros. O preservacionismo 

também foi uma importante vertente política no caso da construção da barragem do 

Vale de Hetch-Hetchy, às margens do Parque Yosemite, próxima a cidade de São 

Francisco, na Califórnia, constituindo-se uma das primeiras experiências de ativismo 

de larga escala em matéria preservacionista. 

  A segunda corrente, o conservacionismo, teria origem na Europa, em 

especial na Suécia e em regiões onde hoje se encontra a Alemanha, e a Silvicultura, 

área de saber de gerenciamento das florestas, teria sido seu ponto de partida56. 

Posteriomente, ainda no século XIX, o conservacionismo teria ganhado um impulso 

especial nos Estados Unidos com a atuação de Gifford Pinchot, primeiro presidente 

do Serviço Florestal dos Estados Unidos e conselheiro e amigo próximo de 

Theodore Roosevelt. É Pinchot que escreve em 1910 o texto "Principles of 

Conservation"57 que conteria as bases centrais do conservacionismo. 

  Ali, Pinchot enuncia as seguintes diretrizes: 1) "O primeiro grande fato 

sobre o conservacionismo é que ele é a favor do desenvolvimento58", ao contrário de 

uma interpretação equívoca à época (e atualmente, para muitos), o 

conservacionismo não se opõe ao desenvolvimento econômico, mas antes impõe ao 

desenvolvimento uma exigência de levar em conta a manutenção dos recursos 

necessários para que o progresso se mantenha no futuro. Diferentemente do 

preservacionismo no caso da barragem de Hetch-Hetchy, o "Conservacionismo é 

enfaticamente a favor do desenvolvimento e uso da energia hidroelétrica agora, sem 

atrasos59", ampliando inclusive as hidrovias. 2) O "conservacionismo apoia a 

                                                 
56 SCOTT, John. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have 

failed. Yale University Press, 1998. 
57 PINCHOT, Gifford. Principles of Conservation. In: STRADLING, David (ed.) Conservation in the 

progressive Era: classic texts. University of Washington Press, Seattle, 2004. (WEYERHAEUSER 
ENVIRONMENTAL CLASSICS) 

58 PINCHOT, Op. Cit. p. 20 
59 PINCHOT, Op. Cit. p. 20 



 
 

52 
 

prevenção de desperdícios". Evitar desperdícios e o mau uso de recursos naturais é 

uma das linhas mestras do conservacionismo, e isto exigiria também um novo olhar 

sobre a natureza. Se antes de suas denúncias, incêndios florestais eram tratados 

como meras manifestações da natureza em que o homem nada poderia contrapor, 

agora "o primeiro dever da raça humana é  controlar a terra em que ele vive". 3) Por 

fim, o conservacionismo carrega uma das críticas mais famosas à época do 

progressivismo nos Estados Unidos, o princípio de que "os recursos naturais devem 

ser desenvolvidos e preservados para o benefício da maioria, e não meramente para 

o lucro de poucos60". Em um contexto de crítica aos oligopólios estadounidenses e o 

surgimento das primeiras leis que regulavam trusts e a defesa da concorrência, 

Pinchot inclusive faz uma severa crítica sobre como a ideia de propriedade vinha 

sendo utilizada para o gozo de poucos em prejuízo de muitos, momento em que diz 

as palavras que fizeram dele um dos precursores do movimento ambientalista nos 

EUA: "Conservacionismo significa o maior bem para o maior número pelo maior 

tempo61". 

  O conservacionismo, portanto, no seu contexto estadounidense, não se 

reduzia a uma preocupação com o meio ambiente, mas se tratava antes de uma 

defesa do "uso da previdência, prudência, poupança e inteligência ao lidar com 

problemas públicos, pelas mesmas razões e do mesmo jeito que nós usamos 

previdência, prudência, poupança e inteligência ao lidar com problemas privados62". 

Trata-se, portanto, de uma doutrina política que conecta o uso racional das riquezas 

naturais e nacionais com o bem estar da sociedade e da nação com uma forte 

preocupação democrática ("para o maior número"). Há uma estreita e direta 

vinculação, já em Pinchot, entre conservacionismo nos recursos naturais e 

conservacionismo no corpo político63, já que este não viveria sem os recursos e as 

benesses sociais que aqueles podem prover. 

  Essa concepção política do conservacionismo teve repercussão na 

presidência de Theodore Roosevelt e continuação na era do progressivismo com 

William Taft e Woodrow Wilson. Em uma mensagem especial enviada ao Congresso 

                                                 
60 PINCHOT. Gifford. Op. Cit. p. 21. 
61 PINCHOT, Gifford. Op. Cit. p. 22. 
62 PINCHOT, Gifford. Op. Cit. p. 22. 
63 PINCHOT, Gifford. Op. Cit. p. 22: "O ponto de vista conservacionista é valioso na educação de 

nosso povo assim como na silvicultura; ele é aplicável ao corpo político como é à terra e aos 
minerais" 
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Nacional dos Estados Unidos64, Roosevelt eleva o conservacionismo à categoria de 

política nacional, sendo um dos fundamentos para combater os monopólios, 

sobretudo àqueles vinculados às empresas ferroviárias e petroleiras. 

Compreendendo que haveria um abuso de direito no uso imprevidente dos recursos 

naturais por seus proprietários, o presidente defende o papel da União como ente 

protetor dos cidadãos ordinários e da maioria e convoca, assim, o Congresso a 

editar uma série de regulações econômicas que marcariam o processo de 

organização nacional dos EUA após a segunda Revolução Industrial e que vinham 

sendo levadas a cabo desde o Sherman Act de 1890. 

  Apesar do aparente antagonismo entre conservacionismo e 

preservacionismo, a historiografia europeia, estadounidense e brasileira vem 

demonstrando que em casos concretos essas contradições são mais aparentes que 

reais. De fato, por vezes o preservacionismo é uma estratégia utilizada para se levar 

o conservacionismo a cabo, como no caso da construção dos Parques Nacionais 

brasileiros a partir de 1937. Em outras situações, como na criação das Florestas 

Nacionais que seriam exemplos de manifestação do conservacionismo, acabou-se 

por produzir efeitos preservacionistas com relação a fauna local. No Brasil e, em 

especial, na produção das legislações voltadas a proteção da natureza, é difícil 

separar com rigor onde começam as premissas conservacionistas e onde acabam 

as premissas preservacionistas, sendo encontrada tanto nas práticas quanto nos 

textos reguladores uma hibridização de ambas perspectivas. 

  Voltemos, agora, à especificidade do pensamento conservacionista de 

Alberto Torres. 

  Atento ao cenário interno dos Estados Unidos, como fica bastante claro 

ao se ler "O Problema Mundial", Alberto Torres é entusiasta das mudanças 

promovidas pelo conservacionismo e o progressivismo nos vizinhos do norte, apesar 

de suas ressalvas com relação a política externa estadounidense. Desta feita, cabe 

agora compreender qual a tonalidade e interpretação que Torres dá essa postura 

previdente com relação à política e aos recursos naturais. 

  Em seu livro "O Problema Nacional Brasileiro" Torres apresenta já no 

início de sua reflexão, uma versão acabada de um princípio jurídico que perpassaria 
                                                 
64 ROOSEVELT, Theodore. Special Message from the President of The United States Theodore 

Roosevelt. In: STRADLING, David (ed.) Conservation in the progressive Era: classic texts. 
University of Washington Press, Seattle, 2004. (WEYERHAEUSER ENVIRONMENTAL 
CLASSICS)  
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por todos seus estudos, desde os primeiros sobre a Corte Internacional de Justiça 

(em seu texto Vers la paix), passando pelas suas reflexões de "O Problema Mundial" 

até seu a "Organização Nacional" e que se repetiria, de forma até mais incisiva, em 

seu último trabalho "As fontes da vida no Brasil". Eis o princípio:  

 
As ideias destes trabalhos convergem para uma conclusão final, que deve 
representar, como conquista do progresso contemporâneo, um princípio 
jurídico da Humanidade culta; é a sua doutrina geral:  
A civilização tem o dever de conservar as riquezas inexploradas da Terra, 
reservas destinadas às gerações futuras, e de defender as que estão em 
produção, contra a exploração imprevidente, assim como o de proteger 
todas as raças e nacionalidades contra as formas de concorrência que 
possam importar ameaça a seus interesses vitais, bem como à segurança, 
propriedade e prosperidade de suas descendências.65 

 

  Cabe entender, a partir de então, o porquê de Torres constituir como 

conclusão final de seus estudos um princípio jurídico e, de forma mais precisa, o que 

isso significa de fato. Além do jargão positivista (progresso contemporâneo, 

Humanidade culta, doutrina geral) na linguagem do primeiro parágrafo, é no 

segundo parágrafo que vemos o conteúdo do princípio que Torres edifica e que 

detém, em termos bastante sintéticos, sua proposta e definição de 

conservacionismo. 

  Inicialmente Torres usa o termo "civilização" e não Estado, como seria 

esperado por um leitor que o vê na chave estatista autoritária. Este trecho é 

inicialmente adaptado de um parágrafo da introdução de "O Problema Mundial"66, 

em que "Civilização" é utilizada como sinônimo imperfeito de Comunidade 

Internacional, destacando portanto o caráter necessariamente transnacional de seu 

conservacionismo. É a civilização que tem o dever de conservar. Não adiantaria que 

as políticas que visassem "conservar as riquezas inexploradas da Terra" se dessem 

apenas no âmbito nacional, esse princípio (eis aí o porquê não utilizar o termo lei) se 

referiria a uma concepção de princípio de direito internacional público, um ius 

gentium que, à sua época, período de forte crença no concerto de nações através de 

conferências como mecanismos de impedimento da guerra67, estava bastante à 

                                                 
65 Problema Nacional Brasileiro, págs 19-20. 
66 Eis o trecho: "há uma afirmação a se colocar como a essência mesmo deste livro: a do direito e 

do dever da civilização de preservar as riquezas da Terra contra a exploração imprevidente e 
ávida e de defender as raças e as povos atualmente colocados em posição de inferioridade contra 
a opressão das outras raças e dos outros povos dotados pelas instituições e os costumes do 
passado de vantagens artificiais e transitórias de poderio e de sugestão."  

67 Vide a famosa Conferência da Paz de 1907 com a célebre participação de Ruy Barbosa, e a 
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moda. 

  O conteúdo internacionalista é importante aqui por denotar que seu 

conservacionismo possui um caráter anti-imperialista. Como mostrou o historiador 

Ian Tyrell68, o conservacionismo começou a viajar o mundo através de engenheiros, 

silvicultores e técnicos estadounidenses, especialmente nas colônias recém 

conquistadas após a guerra Hispano-Americana de 1898 e se associou com a 

geopolítica estadounidense sobretudo após o esgotamento da fronteira e a 

percepção de que a manutenção da vida industrial dos Estados Unidos exigiria o 

controle das fontes de recursos naturais em outros países, como Cuba, Panamá, 

Filipinas e, possivelmente, o Brasil. Contrapondo-se a essas concepções 

imperialistas, Torres defende um conservacionismo voltado à paz entre as nações e 

faz uma crítica ao uso geopolítico da proteção dos recursos naturais, chamando-a 

de falsa ciência por ser "uma sciencía que propaga a illusao da quasi eternidade dos 

thesouros e dos productos do nosso planeta (...) é interessante notar que esta 

sciencia allia á sua cândida confiança a propagaçao das idéas militantes da politica 

expansivista e conquistadora69". 

  O "espírito imperialista", para usar um termo torreano, é o principal 

antagonista da paz e do futuro da civilização, seja em sua vertente militarista ou 

religioso. O conservacionismo, como se nota na definição acima destacada, passaria 

também pela defesa de todas as raças e nacionalidades contra as concorrências 

incontidas e gananciosas, sobretudo frente as nações fracas e desorganizadas. 

Torres via no Brasil, por ser uma grande reserva de recursos naturais, um país com 

vocação rural e produtora das principais matérias-primas da nova civilização 

moderna, o principal palco onde se desdobraria o conservacionismo e seus dilemas. 

Seria aqui que se travaria a luta em nome da civilização ou em nome da barbárie: 

 
o Brazil é o paiz collocado pelo curso da Historia e por suas condições 
geographicas, na primeira linha - a linha decisiva em que se decidirá o 
dilemma do proseguir da evoluçao, para a Liberdade, para a Paz e para a 
Ordem, ou para o obscurantismo e a oppressao medieval, não menos crus 
porque menos directos, não menos mortiferos porque collectivos, não 
menos retrogrados por que se propõem a afogar as consciencias e a razão 

                                                                                                                                                         
assinatura do Pacto Anti-Guerra de 1928. Para melhor entendimento, vide: HATHAWAY, Oona A; 
SCHAPIRO , Scott J. The Internationalists: how a radical plan to outlaw war remade the world. 
Simon & Schuster, 2017. 

68 TYRELL, Ian. Crisis of the wasteful nation: empire and conservation in Theodore Roosevelt's 
America. University of Chicago Press, Chicago, 2015. 

69 As fontes da vida no Brasil, pág 14. 
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num oceano phosphorescente de preconceitos brilhantes70. 
 

  Conservar as fontes da vida no Brasil não seria apenas conservar 

recursos nacionais, como em um nacionalismo isolacionista e autoritário. O 

conservacionismo no Brasil significa a conservação das condições de vida da 

civilização como um todo, ou para usar um termo caro a Torres, conservar "os 

interesses da vida". Para tanto,  caberia a política moderna um duplo movimento, 

nacional e internacional, que Torres mesmo já teria contribuído em seus livros "Vers 

la Paix" e "A organização nacional": "fundar o Estado, como orgão da vida social das 

naçôes, e fundar o orgão mundial de equilibrio entre as naçôes, para, encerrando-se 

de vez o cyclo da evolução humana, que veio, até ao presente, dirigido pelos 

impulsos da emotividade, encetar-se a evolução das sociedades, dirigida pelo 

sentimento e pela razão71".  

  Eis aqui, portanto, o gérmen do nacionalismo torreano, um 

nacionalismo que não é isolacionista, nem racista ou vinculado a um mito fundador 

histórico, não é um nacionalismo voltado ao passado e às origens, mas é um 

nacionalismo específico para o cenário que o Brasil deve ocupar no concerto das 

nações, um nacionalismo voltado ao futuro, um nacionalismo conservacionista. O 

que isso quer dizer? 

  Em "O problema nacional brasileiro", Torres dedica um capítulo inteiro 

para explicar a sua definição de nacionalismo e afastá-la de todo tipo de 

nacionalismo beligerante e imperialista que o assustava. Diferentemente das nações 

antigas, quais sejam, àquelas da Europa, Oriente Médio e Ásia, com locais de 

ocupação humana imemorial e história antiquíssima, recheadas de memórias e 

lendas, a civilização na América não encontraria nem no passado nem na História 

Oficial as fontes do seu nacionalismo, e o país concederia ao território - essa 

entidade estanque e física - um papel especial na constituição da identidade 

brasileira. O corpo da pátria, sua silhueta e desenho, representado em pinturas 

ufanistas da República brasileira, como no delineamento do corpo de "Tiradentes 

Supliciado" no quadro de Pedro Américo e na manutenção do mito da "Ilha Brasil" 

durante o século XIX72, demarcam a relação entre a identidade nacional brasileira e 

                                                 
70 As fontes da vida no Brasil, pág 39. 
71 As fontes da vida no Brasil, pág 40. 
72 MAGNOLI, Demétrio. O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-

1912). São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Moderna, 1997. 
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sua manifestação física no território. O hino nacional é especialmente fértil nessa 

tarefa, ressaltando os bosques com mais vida, o berço esplêndido, entre outras 

peripécias do que se chamou de motivo edênico brasileiro73. 

  Torres, contudo, não é o autor que articula seu conservacionismo com 

um discurso comemorativo e edênico da natureza brasileira. Pelo contrário, é um 

crítico da  exaltação edênica e vê nessa atitude que prefere o elogio à análise crítica 

e realista das riquezas brasileiras, um dos principais motores da devastação por 

gerar uma sensação de suposta inesgotabilidade dos recursos. Essa aceitação 

irrefletida de que o país teria infinitas fontes de riqueza cria um fetichismo romântico 

do território e impede a tomada concreta de medidas de previdência e conservação. 

Mais que isso, "a questão da riqueza ou pobreza do nosso território é um problema 

sem interesse, pela simples razão de que, na prática, a nossa terra é pobre para sua 

gente74". O descompasso entre o que se imagina sobre o território brasileiro e o 

estado concreto do povo e do território origina a postura de apetite insaciável dos 

machados nos seringais amazônicos e a ganância dos sindicatos estrangeiros em 

defesa do imperialismo. É essa constatação que permite ele fazer um famoso 

diagnóstico, cerca de 18 anos antes de sua eternização por Sérgio Buarque de 

Holanda, ao dizer que "os brazileiros são, todos, estrangeiros na sua terra, que não 

aprenderam a explorar sem destruir"75. 

  Retomando a relação entre nação e terra, não no sentido 

comemorativo, mas no sentido ratzeliano descrito no item anterior, é que se mostra 

necessário construir as bases da nacionalidade, o nacionalismo brasileiro, a partir de 

um sentimento real que aja de maneira efetiva e afetiva entre as gentes e entre a 

gente e a terra em prol da construção de um futuro comum76. Essa projeção dos 

valores nacionais no porvir e na valorização da terra e das gentes do Brasil é um 

procedimento, apesar de possuir conteúdo idealista, visto por Torres como 

antiabstrato, por se fundar numa conexão entre as fontes da vida da própria 

                                                 
73 CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro. In: Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, vol 13., núm 38, outubro de 1998. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
69091998000300004 

74 Problema Nacional Brasileiro, págs 36-37. 
75 As fontes da vida no Brasil, pág 10. 
76 Problema Nacional Brasileiro, pág 67: “(...) a terra é a base da vida social, fonte de sua 

prosperidade e desenvolvimento, o sentimento nacional transporta-se, do seu objeto vivo, para o 
patrimônio material da nação – berço de sua existência, sede de sua ação, recinto de sua vida, 
paisagem de suas dores e de suas alegrias. Mas o patriotismo territorial só é, por isso mesmo, um 
sentimento real, como reflexo do sentimento afetivo entre a gente.” 
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população. Ao se projetar o nacionalismo para o futuro, Torres não para de levar em 

conta o ritmo destruidor e devastador da falta de cuidado pelo território nacional, o 

que permite-o contribuir com a denúncia da inexistência de apego pelos bens 

materiais nacionais justamente pela não ter sido criado no país sentimentos de 

conexão entre o povo e sua terra. 

  O nacionalismo e a identidade nacional não são para Torres valores 

românticos, mas são posturas práticas, um ponto de partida para a tomada das 

rédeas por um povo em direção ao seu futuro. Dessa feita, "(...) o nacionalismo, se 

não é uma aspiração, nem um programa, para povos formados, se, de fato, exprime, 

em alguns, uma exacerbação mórbida do patriotismo, é de necessidade elementar 

para um povo jovem, que jamais chegará a idade da vida dinâmica, sem fazer-se 

‘nação’, isto é, sem formar a base estática o arcabouço anatômico, o corpo 

estrutural, da sociedade política77". Fazer a nação e incutir o nacionalismo em seu 

povo é, portanto, organizar a nação. E organizar a nação, nesse sentido, perpassa 

pela premissa conservacionista que Pinchot já enunciava: evitar desperdício, 

democratizar e desenvolver. Se o Brasil era um país perdido e sem um norte 

coordenador, é porque faltava-lhe a assunção dessas tarefas78.  

  A denúncia conservacionista de Torres deve ser melhor destacada. 

Atento aos debates da silvicultura e da ecologia (termo cunhado por Haeckel no 

século XIX), seu diagnóstico é de caráter técnico e desdobra-se em problemas com 

relação ao solo, ar e águas. O solo mal cuidado gerava infertilidade e erosões, que 

por sua vez desdobrava-se em crises alimentares; e o ar e as águas, compunham o 

problema de atraso ou escassez no regime de chuvas e a impossibilidade de 

habitação nas regiões de grande densidade urbana ou de estiagens rigorosas. Vê-se 

aqui, uma vez mais, o binômio alimentação-habitação de Ratzel, que voltará mais 

adiante. Influenciado por José Bonifácio de Andrada e Silva79, um dos primeiros a 

                                                 
77 Problema Nacional Brasileiro, pág 79. 
78 Fontes da Vida no Brasil, pág 41: "Nós, povo immigrado para um continente virgem, que 

julgavamos immensamente e indefinidamente rico; para o quaI entramos, como exploradores, 
extrahindo fructos e avançando pelos sertoes; nunca formámos a nossa sociedade. A 
nacionalidade é, no Brazil, um simples facto de affectividade individual e de vizinhança. Faltam-
nos, de todo, os vinculos geraes da relaçao, a liga plastica dos interesses, o vehicula moral dos 
fins communs. Mas se, até as instituiçoes de assistencia directa pela caridade já se mostram, 
entre nós, insufficientes, nos proprios grandes centros civilizados, a aggregaçao da solidariedade 
dynamica, para o trabalho, para a lucta e para a futuro - fonte e segurança primordial da vida e da 
saúde, nossa e da nossa prole - é-nos de todo nulla." 

79 PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 
escravista (1786-1888). 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 
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fazer denúncias sobre os desperdícios e a destruição dos bens naturais brasileiros, 

Torres também busca construir "Projetos para o Brasil", seguindo o patriarca da 

independência e inovando em questões políticas e econômicas. 

  A destruição e desconexão do povo com sua terra, na leitura torreana, 

era, seguindo Bonifácio, um dos legados infelizes do processo colonial. Como a 

dinâmica da colonização impediu o nascimento de um povo e um senso de 

nacionalidade e, ao contrário, constituiu um senso de provisoriedade nos colonos, o 

cuidado e a previdência com as riquezas fora adiado ou mesmo esquecido. Mesmo 

após a Independência, esse estado de espírito manteve-se, e nem mesmo os 

governos assumiram uma responsabilidade sobre suas riquezas e fertilidades. A 

devastação estaria sendo feito sob os olhos e com o apoio daqueles que a deveriam 

evitar80. 

  Mantendo essa postura colonial, o estado de coisas no país era grave 

já no início do século XX. Torres sumariza os problemas ambientais do país 

demonstrando grande capacidade de mobilizar ferramentais das ciências 

agronômicas da época: 

 
No Brasil, o ressecamento das terras e do ar, secas periódicas, cada vez 
mais prolongadas, a alteração e irregularidade das estações – fato ordinário 
em vastíssimas regiões do território, e já patente em outras onde foram 
outrora abundantes as águas, manifestando-se no atraso das primaveras, 
relegadas, com quase certo sacrifício das semeaduras, para o começo do 
estio, na quase esterilização das pastagens e falta de ferragens, durante 
longo período do ano, fruto principal das nossas devastações e da política 
colonial que temos feito – já se manifestam aos próprios olhos distraídos 
das afortunadas populações das grandes cidades, com as crises da “falta 
da água”, de ano para ano mais penosa.81 

 

  O problema das águas e seus regimes foi longamente discutido por 

Torres, sobretudo em seu último texto "As fontes da vida no Brasil". Atento as secas 

que ocorriam no Nilo e aos problemas das secas no nordeste que obrigaram o 

presidente Nilo Peçanha a criar o Instituto de Obras Contra as Secas em 1909, 

                                                 
80 As fontes da vida no Brasil, pág 13: "o colono fez a sua obra destruidora, sem consciencia e sem 

protesto dos governos, dos homens de intelligencia, e até dos próprios, aliás, avizados e curiosos, 
directores espirituaes das emprezas de colonizaçao: os membros das ordens religiosas. Essa 
obra de ruina prosseguiu, depois, sob as vistas e sob a responsabilidade dos governos da nação 
soberana; e, se, porventura, um ou outro espirito, mais observador e de mais zelosa iniciativa, 
relanceou o facto e deteve-se a examina-lo, nenhuma acçao efficaz resultou dessas observações, 
nem - a que é mais singular - nenhuma generalização, capaz de inspirar vistas previdentes para a 
futuro" 

81 Problema Nacional Brasileiro, pág 35-36. 
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Torres eleva a questão da água como ponto material fundamental para a afirmação 

de um povo e de uma nação.82 A falta de águas era a mais grave ameaça, e "negá-

lo, hoje, seria cousa que excederia de todas as raias do senso e da probidade83". O 

tema da irrigação e das políticas públicas agrárias era também tema forte nos EUA 

da Era Progressista, encarado como uma das principais tarefas para possibilitar a 

colonização e estabelecimento das populações no Oeste. William Smythe84, por 

exemplo, em texto sobre o papel do Estado na irrigação, conecta projetos de 

irrigação à democracia e à reforma agrária pois a correta distribuição de água 

possibilitaria uma formação de núcleos populacionais pequenos e multifacetados, 

escapando da armadilha da monocultura e promovendo uma expansão industrial 

consciente e previdente. 

  Reconhecendo que as políticas de irrigação no Brasil estavam 

desorganizadas,   o autor lança mão de um conceito técnico, desenvolvido pela 

agronomia e pela história natural (campo anterior à formação da biologia85), o 

"problema hygronômico". O problema hygronômico aparece nos livros de vários 

autores e é bastante trabalhado nos anos 1930 por um torreano célebre, Armando 

Magalhães Correa, no livro "O sertão carioca86". O "problema hygronômico" se refere 

a um ciclo ecológico de causas e consequências entre a destruição de florestas e 

matas, o abuso dos recursos hídricos e o ataque à atmosfera, gerando a redução do 

regime das chuvas nas cidades e nas áreas produtivas, afetando tanto a saúde 

urbana quanto as safras dos campos87. Munido de uma concepção bastante 

                                                 
82 Fontes da vida no Brasil, pág 18-19: "A agua é, dos dous elementos da vida climaterica da Terra, 

o que mais se faz mister conservar nas regioes tropicaes, e, por fortuna, que a pretenciosa incuria 
da nossa  
“civilização” tem transformado em ruina, o unico sobre a quaI tem poder a acçao humana." 

83 As fontes da vida no Brasil, pág 19. 
84 SMYTHE, William E. The Miracle of Irrigation. In: STRADLING, David. Op. Cit., pág 28. 
85 DUARTE, Regina Horta. Op. Cit. 
86 CORREA, Armando Magalhães. O sertão carioca. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936. 
87 Em duas passagens de "As fontes da vida no Brasil", pág 12, Torres descreve esse "cyclo": "Das 

antigas regiôes de florestas, a parte desbastada, extensa como a de nenhum outro paiz 
intertropical, transformou-se, num periodo que nao excede de três séculos, uma parte em 
desertos, tão áridos quasi como os das outras regiões, outras em extensos campos e capoeiras, 
pobres e rachiticos, à falta de aguas correntes e de chuvas, e, por entre umas e outras, algumas 
zonas onde vicejam ainda robustas florestas, já nostálgicas, contudo, da atmosphera primitiva, e, 
dia a dia, mais pobres em oxygenio, em azoto e em humidade" e também em "Entre estas, as 
nossas «lavouras» vao seguindo o cyclo das suas crises de exploração extensiva e de 
deterioração atmospherica, condemnadas as mais vivazes ao limite da vida da arvore e da 
actividade dos terrenos, que a furia desvastadora aggrava de anno para anno; e as periodicas, a 
um restricto decurso de renovação, sujeito a todas as vicissitudes e contratempos de uma 
natureza a que se roubaram, com as fontes normaes da humidade atmospherica e do «humus», 
todas as seguranças e até as mais modestas probabilidades de colheitas regulares". 
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sofisticada na época, Torres recusa a simples aplicação de premissas europeias 

desenvolvidas pelos técnicos da silvicultura alemã e italiana para proteger a face 

"hygronômica" da geografia territorial, pois reconhece empecilhos locais tanto na 

esfera político-jurídica quanto nas questões de naturais. Em "As fontes da vida no 

Brasil", afirma ele: 

 
(...) este grave problema hygronomico da nossa natureza tem relaçâo com 
os problemas ordinarios da irrigaçâo, que os agronomos estudam; mas, as 
idéas e os modelos que os livros de agronomia nos apontam, neste 
assumpto, nem atingem o problema geral e superior, nem sâo sufficientes 
para solver as simples difficuldades particulares da irrigaçâo, nos logares 
onde a presença de aguas nos suggere, prima facie, a possibilidade da 
applicaçâo dos processos europeus. E isto, por duas ordeus de causas: 
causas locaes, decorrentes da structura, do relevo e da composiçâo do 
solo; e causas sociaes, economicas, juridicas e pessoaes, relativas ás 
multiplices relações que apresentam estas mesmas questoes de aguas, 
desde ás da administraçâo publica até ás do preparo technico do agricultor, 
desde os meios de canalizaçâo e de distribuiçao, até á justiça summaria dos 
processos judiciaes de aguas sào toda uma infinidade de problemas, 
interessando á parte pratica da irrigaçâo capillar das terras, isto é, ao seu 
tamanho immediato, para os quaes nos faltam absolutamente todas as 
condiçoes e todos os instrumentos.88 

  

  Um outro elemento que se nota na definição exposta de 

conservacionismo por Torres é, como dito, a manutenção do binômio Ratzeliano 

"habitação-alimentação" quando destaca a necessidade de proteger as 

nacionalidades e raças frente as formas de concorrência que possam atacar tanto 

seus direitos individuais quanto a própria descendência biológica dessas 

populações. O papel do conservacionismo na defesa do habitat e da alimentação é 

presente em seus textos como ponto de partida de toda a política, como já se 

apontou, e a garantia desse binômio é o único que pode trazer para as gerações 

futuras um futuro realista, ou seja, com continuidade das fontes de sua vida. 

  Com a ideia de ciclos hygronômicos acima expostas, Torres dá 

"dignidade científica" a concepção geopolítica de Ratzel, conectando a conservação 

do regime de águas, atmosfera e florestas com a possibilidade de manutenção de 

um habitat e produção de alimentos89. A defesa da natureza se torna um fator 

                                                 
88 As fontes da vida no Brasil, pág 20. 
89 As fontes da vida no Brasil, pág 17: As terras do Brazil estao subordinadas, essencialmente, em 

quanto á conservação das condições naturaes da habitabilidade, da sanidade e da produtividade 
á conservaçao e á fartura dos mananciaes, que, nao tendo nem gelos nem neves que os 
abasteçam, dependem das fontes naturaes, alimentadas, nos paizes dos trópicos, sobre as 
altitudes, pelas condensaçoes atmosphericas, sob a guarda protectora das florestas. Sem os 
poderosos agentes de supprimento d 'agua, das zonas temperadas e frias: os gelos e as neves, 
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geopolítico, fundador da nação e da estatalidade, já que "(...) abandonando a terra, e 

não cuidando da nação, abandonamos a Pátria, porque a Pátria é a terra, como 

habitat, mas principalmente, para o sentimento e para a razão, a nação, isto é, a 

gente90". Conservar, defender as raças e as fontes da vida no Brasil, é defender o 

direito ao povo habitar sua terra, viver em sua nação e se alimentar. Não se trata, de 

acordo com Torres, de uma questão meramente econômica ou técnica, mas antes 

de tudo, de uma questão de sobrevivência política, de conservação do país. A 

garantia do binômio "habitação-alimentação" é o leitmotiv, a razão de ser do próprio 

Estado e da própria definição de política: 

 
O problema da alimentação é o problema primário de um povo; nao é um 
problema agronomico. nem hygienico, nem economico: é um problema de 
necessidade, um problema vital physico, um problema que se póde chamar 
- sacrificado o sentido etymologico da palavra, em beneficio do seu sentido 
objetivo - de "politica" individual.91 
 

   

  O problema político se mostra também na proteção às florestas e, 

especialmente, na ausência de uma política eficaz de reflorestamento. O regime 

político jurídico da Constituição de 1891, excessivamente descentralizado em sua 

compreensão, produzia políticas florestais e legislações protetivas excessivamente 

abstratas e, sobretudo, confusas, irracionais e ineficazes por se vincularem a uma 

espiral de competências municipais e estaduais que permitia os responsáveis entrar 

em um jogo burocrático que sempre acabava por retirar de si a responsabilidade 

pela aplicação dessas leis. Ainda, em algumas situações, em nome do 

desenvolvimento econômico, fundamentava-se a desaplicação das leis protetivas ou 

simplesmente fingia-se sua inexistência em um cálculo utilitarista que sempre pendia 

para o progresso material imediato e irrefletido92. 

                                                                                                                                                         
falta-lhes, por isso, com o elemento periódico da conservação da humidade, o processo normal 
de irrigação, e, com o de formação da terra vegetal, devido à queda das folhas, particularmente 
nas florestas, o da formação do “húmus” : os processos expontaneos com que a natureza apoia o 
trabalho humano, renovando os adjuvantes da cultura, e regulando, com periodicidade 
astronomica, as estações 

90 As fontes da vida no Brasil, pág 29. 
91 As fontes da vida no Brasil, pág 23. 
92 As fontes da vida no Brasil, pág 21-22: "(...) Entre nós, onde as mattas exercem tao vital funcçao, 

nao só nenhum esforço se faz por conserva-las, mas propagam, ao contrario, os governos a 
necessidade de incrementar a expansao economica do paiz, para realizar a obra, tao vaidosa 
quanto illusoria, de “engrandecimento” e de emulaçao economica - sonho dos phantasistas dos 
milenios materiaes - e, quando os reclamos protestam, ensaia-se reparar o mal, elaborando, com 
a nosso burocratico vagar e frieza, textos de legislaçâo florestal ordinaria, difficilimos de applicar, 
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  Uma das principais fontes da devastação acusada por Torres era a 

derrubada das árvores para o abastecimento das linhas férreas. Com trens movidos 

à vapor, muitas empresas destruiam as áreas às margens das linhas e nada faziam 

para repor aquela cobertura vegetal. Além de contribuir para a crise do "cyclo 

higronômico", tratava-se de uma postura imprevidente para a própria vitalidade da 

economia e para o sistema de logístico e de integração nacional. 

  Para garantir que o avançar da marcha destruidora fosse impedida, 

além de uma reformulação da legislação vigente, mostrava-se fundamental que 

ocorresse uma coordenação nacional com vistas a criação de uma série de obras 

que, àquela altura, já mostravam timidamente seus resultados como no caso do 

Instituto de Obras contra as Secas e nas movimentações de sertanistas e missões 

higiênicas contra as epidemias ao interior do Brasil93. 

  Somente com um esforço digno de uma postura heroica, patriótica e 

nacionalista (no sentido acima descrito), seria possível cumprir a principal missão da 

civilização, e, especialmente, do Estado e da Política no Brasil: restaurar as fontes 

da vida no Brasil. 

  Resgatando a  "maldição" de José Bonifácio de Andrade e Silva, se 

nada fosse feito, o "sopro de destruição" que transformara nações inteiras em 

desertos inférteis (tendo a Líbia como principal exemplo), aportaria no Brasil: 

 
O problema do reflorestamento, o da restauraçâo das fontes naturaes e o 
da conservaçâo e distribuiçâo das aguas, sâo, em nosso paiz, problemas 
fundamentaes, extraordinarios, mais importantes que o da viaçâo commum, 
e muitissimo mais que o das estradas de ferro - nos proprios pontos em que 
estes meios de locomoção correspondem a necessidades da circulação, 
cousa rara, actualmente. E' o primeiro, um grande e complexo serviço a 
emprehender, equivalente, pela sua importancia, ás obras de irrigaçâo do 
Egypto e da Mesopotamia, a mais imperiosa e urgente necessidade da 
constituiçâo cosmica deste paiz; condiçâo da vida do seu povo, da sanidade 
do seu solo, da productividade das suas terras - obra capaz (se 
emprehendida desde já com a generalidade e com a energia que o caso 
demanda) de estancar, dentro em cinco annos, o exgotto dos mananciaes, 
e de repôr as zonas productivas do paiz, em menos de vinte, no estado em 
que se achavam ha trinta annos passados; necessidade que, protellada 
deste momento, pode surpreender-nos, de um anno para outro, com a 
emergencia de seccas e de fomes, capazes de aniquilar massas extensas 
da população. Os complexos e minuciosos problemas da cultura 
agronomica são luxos de literatura technica, em face desta realidade!94 

                                                                                                                                                         
por entre os nossos costumes, na anarchia social reinante e na dissoluçâo legal do paiz 
mascarada sob os nomes de democracia e de federaçâo, com os processos administrativos 
existentes." 

93 LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil. São Paulo: Hucitec, 2013. 2.ed, aumentada. 
94 As fontes da vida no Brasil, pág 22. 
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  Visualizando esses problemas de ordenação jurídica falha e de inação 

estatal nas áreas produtivas, acaba ele por delinear possíveis soluções institucionais 

para as questões de alimentação e habitação, sobretudo através dos temas do 

reflorestamento e da organização das águas para energia hidrelétrica e para 

proteção do regime das chuvas. Tais soluções passariam pela reformulação do 

Ministério da Agricultura, já que este deveria ser o principal fórum de promoção 

dessas políticas, e uma revisão da constituição deveria acompanhar o aumento de 

participação dos técnicos do Ministério95 nos projetos nacionais. O que não 

imaginava ele é que, quase 20 anos após sua morte, um grupo de torreanos 

assumiriam exatamente o Ministério que ele destacara. 

  Levando-se tudo isso em conta é que se pode compreender que Torres 

não é um conservador no seu sentido estrito do termo, mas um conservacionista. 

Como a epígrafe desse tópico denomina, seu objetivo é conservar as gentes e as 

coisas e não insistir em ideias e costumes. Assim, chegaria-se na grande obra de 

sua geração: "restaurar as fontes da vida, no corpo do paiz, e as fontes da vida, no 

corpo e no espirito de seus habitantes; aquellas, pelo clima, e, sobretudo, pela água; 

e esta pelo trabalho"96. Cabe agora observar como ele busca materializar em um 

projeto de revisão constitucional suas propostas, sobretudo na confecção da ideia de 

"Soberania Real". 

 

1.3 – A "Soberania Real" de Alberto Torres e o Estado Conservacionista 

 

   O início do século XX é um momento chave na história de dois 

conceitos centrais do pensamento jurídico: os conceitos de soberania e de 

propriedade. O desdobramento da segunda revolução industrial e todas suas 

consequências industrialistas e imperialistas fizeram com que um novo rol de 

                                                 
95 As fontes da via no Brasil, pág 32: "Actualmente, toda a actividade do Ministerio da Agricultura 

devera applicar-se, quanto a trabalhos proprios do campo, ao reflorestamento do alto dos morros 
e á extincçao das formigas, no centro do paíz, e a tolher a continuaçao das derrubadas e 
defender as plantas naturaes de exploraçâo, como a syringa, em toda a sua extensão. Seria este 
um sensato programma pratico, para o quaI se poderia organizar um systema completo e 
expedito de providencias. Mas, só para a empreza do reflorestamento, fôra mister que aquelle 
departamento contasse com o apoio, com a assidua e regular cooperaçao, nao só de todos os 
outros ministerios, senao tambem dos Estados e dos municipios; que dispuzesse das leis e dos 
meios juridicos e de policia, necessarios á sua acçao ... O regimen politico vigente é incapaz de 
enfrentar esta empresa" 

96 As fontes da vida no Brasil, pág 48. 
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questões surgissem no entorno das ideias de "soberania" e de "propriedade". De um 

lado, as lutas imperialistas em África, Ásia e América Central fizeram com que 

teorias geopolíticas ressignificassem e tensionassem a concepção clássica de 

soberania gestada em Bodin e Hobbes, dotada de uma estabilidade territorial e 

fronteiriça, para um conceito dinâmico e desfocado em relação ao território fixo 

tradicional do Estado, originando ideias como lebensraum, releituras da Doutrina 

Monroe (em especial na versão Big Stick de Theodore Roosevelt) e ideias como a 

de heartland e rimland. O poder de um Estado não mais se localizava na sala do rei 

absolutista, cercado e fechado, mas cada vez mais em um movimento organicista e 

vitalista de expansão cujo destino não estava previamente estabelecido. Do outro 

lado, movimento semelhante, ainda que com outras preocupações, ocorreu com o 

conceito de propriedade. A tradicional concepção napoleônica advinda com o Code 

Civil de 1804 ou a ideia de propriedade forjada no jusracionalismo lockeano era 

paulatinamente colocada em xeque por problemas práticos decorrentes da segunda 

revolução industrial, e o absolutismo individualista da propriedade começou a ser 

visto como a origem dos problemas de produção advindos do direito de uso 

exclusivo de linhas de trem e o consequente surgimento de monopólios e 

oligopólios. Relativizar a concepção clássica dos direitos advindos da propriedade 

era o ponto de partida das respostas jurídicas produzidas pelas primeiras leis 

antitruste, e essas mudanças ocorrem no mesmo contexto do desenvolvimento de 

teorias europeias vinculadas ao solidarismo jurídico, à moda durkheimiana, em 

especial por León Duguit, que começaram a conceber a propriedade não apenas 

como uma preorrogativa absoluta do indivíduo mas como um poder que impõe 

deveres sociais. 

  Esse movimento duplo não se dá através de uma simples 

contraposição e tensão entre soberania e propriedade, como ocorria na divisão entre 

direito público e direito privado no liberalismo clássico, mas antes se produz 

teoricamente uma implicação de conceitos. A expansão e o desfocamento da 

concepção de soberania impõe uma nova dinâmica sobre o conceito de propriedade. 

Conceitos siameses na origem jusracionalista, como lados opostos de uma mesma 

moeda, no fim do século XIX e início do século XX começam a se implicar e 

relacionar de uma maneira nova, deixando de lado a noção de prestação negativa 

da soberania face à propriedade e assumindo uma ideia de que a soberania tem de 

realizar imposições positivas na propriedade privada em virtude do aumento de 
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problemas práticos da vida industrial que o individualismo liberal simplesmente não 

havia previsto. 

   No Brasil, a passagem para os novecentos marca o movimento do 

estabelecimento final da fronteira brasileira a partir do trabalho do Barão do Rio 

Branco, que através de arbitragens internacionais e do uso de concepções do que 

se poderia chamar de geodireito à época, concretizou o desenho do território 

republicano criando as fronteiras externas, mas deixando em aberto por muitos anos 

o problema das fronteiras internas, o chamado sertão brasileiro. Após o trabalho de 

Rio Branco, o problema da soberania territorial do Brasil com seus vizinhos ficou 

resolvido de maneira definitiva desde então, e agora seria necessário que o Estado 

mudasse seu foco. A fortuna pacífica da delimitação das fronteiras, e posteriormente 

a participação do Brasil na Conferência da Paz de 1907, elevando o famoso 

princípio de "uma nação um voto" cunhado por Rui Barbosa ao standard das 

relações políticas no cenário internacional, deu forma à vocação que vinha sendo 

cunhada no ideario republicano do país como o Brasil sendo o mediador 

sulamericano, um exemplo de juiz que Torres definira como "a paz em ação". 

  Se o cenário externo brasileiro era pacífico (em contraposição aos 

conflitos na costa oeste entre Chile, Bolívia e Peru), o cenário interno exigia 

cuidados. Desarranjo econômico, desorganização e problemas de saúde pública 

avizinhavam o horizonte nacional. É nesse contexto que importantes presidentes 

civis brasileiros, como é o caso de Rodrigues Alves, começam a ver no uso do 

Estado e no exercício da soberania não mais um "deixar de fazer", como mero 

espaço de garantia da liberdade privada, para um "dever de agir" com inovação e 

modificação da ordem social. Exemplos dessa postura estão nas campanhas de 

vacinação de Oswaldo Cruz e na famosa reforma urbana de Pereira Passos, além, 

por exemplo, do início da criação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em meio ao 

processo de expansão do mercado de borracha na Amazônia. 

   Esse contexto de afirmação de um "novo Estado", visto paulatinamente 

como ente ativo, regulador, indutor da economia e do bem-estar social, também está 

presente na Europa, seja em teorias do solidarismo jurídico e o desenvolvimento do 

conceito de "serviço público" como manifestação da soberania97 seja nas noções de 

propriedade não apenas como um direito individual, mas como obrigação social, tal 

                                                 
97 LYNCH, Christian Edward Cyril. Da monarquia à oligarquia: história institucional e pensamento 

político brasileiro (1822-1930). 1.ed. São Paulo: Alameda, 2014, p. 84. 
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como cunhado por Duguit (autor que chegou a visitar o Brasil em 1912)98. Encontra-

se algo semelhante também nos liberais sociais ingleses que vão dar origem ao 

Labor Party e, especialmente, é visto na América em especial no Estado Unidos, a 

partir do desenvolvimento do movimento progressista que vai ter nas figuras de 

Theodore Roosevelt, William Taft e Woodrow Wilson seus principais exemplos. Não 

se poderia deixar de citar ainda o caso da Constituição Mexicana de 1917 e do 

contexto argentino que se falará mais adiante. 

   Em um contexto de forte expansão da malha industrial nos EUA, as 

ferrovias, as indústrias petroleiras, as indústrias de tabaco e de produção de 

alimentos, especialmente carne, exemplificadas por nomes de grandes empresários 

como John D. Rockfeller, intensificaram a preocupação do governo central por 

estarem criando, a partir da premissa da liberdade individual e do uso do direito de 

propriedade, um problema de concorrência através da formação de oligopólios e 

monopólios99. A partir de então, em nome da soberania da economia nacional dos 

EUA, foi editado o Sherman Antitrust Act de 1890, seguido pelos Clayton Act e o 

Federal Trade Comission Act de 1914100. É a formação do direito concorrencial nos 

EUA que desembomcará no desenvolvimento gradual do direito econômico. Outro 

exemplo dessa expansão das funções interventoras do Estado se deu no famoso 

caso Lochner v. New York, caso esse responsável por nomear a corte da época 

como Lochner Court. O caso é exemplar da formação do direito do trabalho nos 

Estados Unidos por se tratar de uma discussão sobre limitação de jornada de 

trabalho aos padeiros da cidade de Nova York. À época, liderada por Oliver Wendell 

Holmes, juiz apontado pelo primeiro presidente progresissista, Ted Roosevelt, a 

corte determinou que a limitação de jornada e imposição de limite horas trabalhadas 

por semana era inconstitucional por invadir a liberdade de contratação, frustrando o 

ideário progressista. Roosevelt reagiu à época criticando o uso abstrato de liberdade 

e de conceitos como o "substantive due process" como mecanismo de impedimento 

de execução de uma política pública de saúde do trabalho, exigindo um direito mais 

concreto, real e preso às necessidades práticas da população urbana. 

                                                 
98 MIROW, M. C. The social-obligation norm of property: Duguit, Hayem, and others. 22 Fla. J. Int'l L. 

191, 2010. 
99 BERCOVICI, Gilberto. A economia política da inversão da constituição. In: FONSECA, Ricardo 

Marcelo. (org.) As formas do direito: ordem razão e decisão (experiências jurídicas antes e depois 
da modernidade). Curitiba, Juruá, 2013. 

100 GORMLEY, Ken. The presidents and the Constitution: a living history. New York University Press, 
2016, p.  336. 
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   William Taft, presidente que seguiu Roosevelt após o racha do Partido 

Republicano, continuou partes da agenda conservacionista de seu antecessor mas 

tentando esquivar-se dos usos criticáveis das executive orders, reinserindo então o 

Congresso no debate. O resultado não foi tão produtivo quanto o de Ted Roosevelt, 

mas é um exemplo claro de continuidade e do contexto político da época. 

   Mas o grande exemplo desse movimento de expansão das funções do 

Estado e do uso da soberania como mecanismo para frear o poder do individualismo 

proprietário foi o trabalho acadêmico e as ações como presidente de Woodrow 

Wilson, principal precursor do movimento conhecido por "living constitution" tendo 

inclusive cunhado essa expressão. Com a prática de ter sido Reitor da Universidade 

de Princeton e Governador do Estado de Nova Jérsei, Wilson defendia uma 

ampliação do poder executivo como um poder moral sobre o legislativo posto que 

representante da opinião pública. Foi ele, por exemplo, que inagurou nos EUA as 

coletivas de imprensa na Casa Branca como forma de aproximação da Presidência 

com o grande público. Como teórico político e jurista, defendeu o voto feminino mas 

ao mesmo tempo possuía posturas racistas. Ainda assim, via na Constituição um 

documento que não trazia simplesmente valores abstratos mas antes era um 

documento que deveria estar colado com a concretude das necessidades básicas 

dos estadunidenses, precisando ser lido como um texto vivo e mutável. 

   No campo da política externa, Wilson foi um dos presidentes de maior 

impacto, tendo seu mandato ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, foi o 

articulador da Liga das Nações (apesar do revés interno) e sobretudo sua política 

ficou conhecida por "Wilsonian Idealism101", uma postura de exportação das virtudes 

estadunidenses para o mundo, como por exemplo os valores da democracia e do 

rule of law, postura que ainda expressa consequências.  

   Na América Latina, em especial na Argentina, cenário parecido 

começava a se afirmar. Sendo o país platino uma potência regional à época com um 

crescimento econômico acentuado e uma institucionalidade sólida após os conflitos 

de meados do século XIX, o direito argentino criou muitas relações, adaptações e 

ressignificações com o direito estadounidense, inclusive chegando a servir de ponto 

de partida para a reflexão brasileira102 em algumas questões de direito constitucional 

e administrativo. Com a passagem do século XIX para o XX, o direito argentino, em 

                                                 
101 NUGENT, Walter. Progressivism: a very short introduction. Oxford University Press, 2010, p. 109. 
102 LYNCH, Christian Edward Cyril. Op. Cit. p. 99 e ss. 
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especial a vertente do direito administrativo, começou a expandir as ações do 

Estado em nome da soberania nacional frente ao individualismo proprietário local. 

Superando as lições clássicas de Juan Bautista Alberdi, que também circularam no 

Brasil, o direito platino se aproximou das tradições progressistas estadounidenses103 

e das reflexões francesas de León Duguit104, a ponto deste último ter dado um curso 

em 1912 na cidade de Buenos Aires em que afirmou ter sido o ponto de partida de 

sua teoria da função social da propriedade. 

   No Brasil em especial, a aproximação e implicação dos conceitos de 

propriedade e soberania, superando o sentido cunhado no liberalismo clássico é 

presente em vários autores do início do século XX, a partir de matrizes diversas, que 

vão desde o realismo jurídico estadounidense ao exemplo do que demonstrou Paulo 

Macedo Garcia Neto105, passando pela importante tradição de Rudolf von Ihering, 

Albert Hermann Post e Icilio Vanni, e caminhando pela matriz francesa do 

solidarismo que sai de Raymond Salleiles e desemboca em Leon Duguit, como 

demonstrou José Reinaldo de Lima Lopes106. No pensamento de Alberto Torres 

essa discussão se apresenta de forma difusa em dois principais textos objetos de 

análise a partir de agora, um capítulo de "O Problema Nacional Brasileiro", intitulado 

"Soberania Real", em que se afirma uma contraposição à definição abstrata de 

soberania, de estrutura meramente formal advinda do campo do direito internacional 

e da teoria do estado, e também em um dos textos mais relevantes de Torres, que 

na verdade se constitui como um Projeto de Revisão Constitucional publicado como 

apêndice de "A Organização Nacional" em que se apresentam uma série de 

propostas e instrumentos institucionais e jurídicos capazes, de acordo com ele, de 

subsumir os diagnosticados problemas brasileiros à institucionalidade jurídica, 

dando-lhes orientação e resposta. 
                                                 
103 ZIMMERMAN, Eduardo. Circulación de saberes jurídicos: el derecho administrativo y el estado en 

la Argentina, 1880-1930. Traducción de “Circulation des savoirs juridiques : le droit administratif et 
l’Etat en Argentine, 1880-1930”, en Liliana Perez, Pilar Gonzalez Bernaldo (sous la dir. de), 
Savoirs-monde (Rennes : PUR, en prensa), p. 7, escreve: "(...) Rafael Bielsa apuntaba a los 
cambios en la jurisprudencia norteamericana como prueba de la evolución del derecho público 
norteamericano: “la evolución progresiva del police power hacia la protección integral del interés 
público en países individualistas como los Estados Unidos, es un índice demostrativo del progreso 
del derecho público.” Ese reconocimiento facilitaría para los juristas argentinos una fusión de 
fuentes y corrientes doctrinarias europeas y americanas en la conformación del derecho 
administrativo local." 

104 MIROW, M. C. Op. Cit. p. 14 e ss. 
105 GARCIA NETO, Paulo Macedo. A influência do realismo jurídico norte-americano no direito 

constitucional brasileiro. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 

106 LOPES, José Reinaldo de Lima. Op. Cit. 
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   Ruminando mais uma vez a crítica às abstrações, Alberto Torres afasta 

de suas análises uma definição teórica de soberania em favor de uma dita 

concepção telúrica de soberania.  Da origem metafísica da soberania como um 

poder abstrato originário do rei e posteriormente encarnado em Pedro II, a República 

que o autor havia ajudado a construir não poderia mais cair na armadilha de localizar 

o poder de mando numa hipótese abstrata. Ao contrário, a concepção telúrica de 

soberania procederia de um olhar racional e profundo às qualidades do território de 

onde se pode extrair as potencialidades do nascimento de uma civilização e da 

hipótese de desenvolvimento da vida107. Assim, quando Torres advoga um olhar 

objetivo à terra e ao concreto, ele está defendendo um olhar anti-metafísico da terra, 

não ufanista das capacidades naturais108, mas capaz de identificar o suporte 

material que dá condições à vida da sociedade. É esse suporte material, condições 

físicas de sobrevivência através do uso racional dos recursos encontrados na 

superfície e nas profundidades do solo, que Torres denomina de "Soberania Real". 

   O conceito de soberania advogado por Torres, portanto, é um conceito 

de características materiais (e não formais) conectadas à concepção de Ratzel do 

binômio Alimentação-Habitação. É por esse motivo que pouco se encontra, em suas 

obras, definições teóricas de soberania dentro das tradições da chamada Teoria 

Geral do Estado. Não recorre à Bodin, Hobbes e outros, mas antes postula uma 

soberania que não é uma questão de direito, mas uma questão factual de 

sobrevivência. Dentro dessa postura, a função do Estado não é manter sua própria 

soberania, como um fim em si mesmo, tal como pensado pelos teóricos clássicos. A 

                                                 
107 A expressão "telúrico" não deve assustar o leitor, não se trata de um uso metafórico de 

linguagem. Tradicionalmente "telúrico" é definido nos dicionários como "referente à terra", assim 
como "telurismo" refere sobre a influência do solo sobre o caráter e costumes de um povo. Mas, 
para além disso, é a raia espectral de luz recolhida dos astros quando vistos da terra através de 
um espectroscópio. Ao se utilizar essa tecnologia desenvolvida por Joseph von Fraunhofer e 
Angelo Secchi, é possível se identificar qual é a composição física de um planeta há muitos 
milhões de quilômetros de distância, sendo assim possível saber qual é a composição da 
atmosfera e do solo desse planeta, bem como se é um local habitável ou não por uma civilização. 
Trata-se, portanto, de um olhar profundamente científico e técnico às propriedades da terra, 
fugindo assim de uma interpretação metafísica do espaço como um objeto tal como "Gaia". 
Alberto Torres parece estar consciente dessa discussão, posto que entre os não tão numerosos 
autores que cita, alguns cientistas desse contexto estão entre eles. Sabóia Lima, por exemplo, 
discípulo direto de Torres, usa a expressão "telúrico" algumas vezes e aponta essa profundidade 
científica no pensamento de Torres. Somado ainda ao fato de que durante a escrita das obras de 
Torres, ocorria uma expansão e divulgação das ideias astronômicas e físicas pelo Observatório 
Nacional, a hipótese fica mais reforçada. 

108 Olhar esse que, como se apontou no tópico anterior, ele é profundamente crítico, como presente 
em O Problema Nacional Brasileiro na frase: "pertence ao número das mais perigosas ilusões da 
nossa imaginação a da riqueza do nosso país." 
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função do Estado é integrar a sociedade pela economia e, assim, fundar a 

nacionalidade pelo desenvolvimento de laços de dependência109. O Estado seria, 

portanto, um meio para se produzir a história de um povo. Dessa maneira, seu 

conceito de soberania não se funda em uma oposição ao conceito de propriedade, 

mas em oposição a ideia de desordem e desorganização econômica, que 

decorreriam, no limite da confusão existente entre "autonomia" dos estados e 

"soberania" da federação. Assim, quando se quer entender o que Torres pensa por 

soberania é preciso entender o que ele pensa por uma economia nacionalmente 

organizada. E no contexto em que ele está escrevendo seus textos, tudo que não se 

enxerga é organização no campo econômico. 

   É dentro desse quadro conceitual que Torres advoga a recuperação da 

soberania nacional com um tom exagerado e emotivo que lembra um grito de 

independência: 

 
Uma nação pode ser livre, ainda que bárbara, sem segurança e sem 
garantias jurídicas; não pode ser livre, sem o domínio de suas fontes de 
riqueza, de seus meios de nutrição, das obras vivas de sua indústria e do 
seu comércio. 
Não é uma reação nativista, que se nos esta impondo: é um simples ato 
instintivo de conservação, um vulgar movimento de defesa: a mera 
demonstração da nossa consciência, sobre a realidade110. 

 

   Essa passagem contribui para alinhar o pensamento de Torres à 

tradição de Turgot, que ele tanto admirava, e de Vattel, ao explicitar o direito/dever 

de uma nação de se conservar111. Esse olhar realista sobre o conceito de soberania 

abre um leque de temas de governo que refletem essa concepção, tais como 

abastecimento, viação, ferrovias, produção agrícola e trabalho. É entre essas 

questões que se localiza a substância da concepção de soberania do autor. A 

Soberania Real constitui-se assim em um ato de conservação e em um ato de 

conhecimento, seguindo o lema positivista: "conhecer para prever, prever para 

prover"112. 

                                                 
109 "Temos que fundar a economia da nossa pátria, porque a nacionalidade é a vida de um povo, 

feita pelo calor e pela energia de um espírito, sobre a saúde de uma economia." In: "O Problema 
Nacional Brasileiro". 

110 Problema Nacional Brasileiro, pág 210. 
111 Talvez por esse motivo que Torres seja lido por alguns autores como um pensador da tradição do 

ruralismo brasileiro. Sua aproximação teórica com a fisiocracia de Turgot e a defesa da vocação 
rural do Brasil passam por essas bases conceituais. 

112  “Para espíritos habituados a representar os objetos concretos e as abstrações, como realidades 
definidas, um país, uma nação, uma pátria, pode exprimir uma destas três coisas, ou o conjunto 
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   O cenário econômico brasileiro da época do autor é lido como um 

processo de sangria das riquezas naturais em direção aos centros europeus e 

estadounidenses de maneira desigual e desorganizada. Enviamos para lá as fontes 

da vida do Brasil de forma imprevidente e recebemos em troca "seus perfumes" e "o 

espetáculo de suas grandezas e suas luzes de rampas teatrais", enquanto "não 

vemos que o Brasil real, o Brasil das matas virgens e das minas, com as aluviões e 

os sedimentos de milhares de séculos de trabalho do tempo e da natureza, vai 

sendo desnudado, minado, raspado, pulverizado, ressecado."113 A superação deste 

estado de coisas se daria através da mudança de postura por parte do Estado ao 

assumir a necessidade de conservação da nação114 e tomar em suas mãos a 

soberania real. 

   Um dos primeiros problemas que fazia a soberania nacional estar 

corroída, era o fato de não haver interdependência115 entre as várias regiões do país 

na produção comercial. Para Torres, o comércio, como se disse, é um dos meios 

pelo qual se cria a nacionalidade. E, em virtude do processo colonial e a assunção 

por parte das oligarquias da república da continuação da lógica colonial, 

promovendo o país à um balcão de negócios para exportação e em moeda 

estrangeira dos recursos naturais, o Brasil não tinha desenvolvido um comércio 

interno sólido e capaz de gerar laços nacionais. Já as chamadas nações antigas, em 

contraposição, desenvolveram-se de maneira diversa: primeiro surgiu o comércio 

interno e, posteriormente o comércio externo, o que permitiu que essas nações 

alçassem voo no plano internacional com uma coesão de interesses, coesão essa 

impossível no Brasil. 

                                                                                                                                                         
das três: o território, o povo e a sociedade; para espíritos de critério político, a sociedade é uma 
realidade, complexa e viva, amorfa, elástica e dinâmica, que se estende, num momento dado 
sobre o território nacional em que existe, desenvolve-se, indefinidamente, das épocas remotas da 
sua formação para o presente, projetando a sua vida e a sua evolução para o futuro, com uma 
lógica tao necessariamente previsível como a sociedade contemporânea é visível. O futuro 
apenas deixa de ser um fato, por falta de apresentação objetiva. O futuro de uma sociedade é, 
politicamente, uma abstração positiva, uma realidade antecipada.” In: O Problema Nacional 
Brasileiro, pág 201. 

113 Problema Nacional Brasileiro, pág 174. 
114  “A política de um povo moderno, para a paz ou para a guerra, consiste na arte de conservar, de 

obter e de aumentar riquezas. Tal é a política ofensiva de outros povos, tal precisa ser a nossa 
política defensiva.” in: O Problema Nacional Brasileiro, pág 168. 

115  “Habituados a encarar, com o virtuoso simplismo que é um dos atestados da nossa probidade, 
cada ramo da economia isoladamente, nós nos desvanecemos com o desenvolvimento comercial 
que possuímos, sem percebermos que esse desenvolvimento representa realmente o trabalho da 
conquista, da sucção, da drenagem, das nossas riquezas, - desordenada e precipitadamente 
arrancadas à terra, - para as nossas metrópoles econômicas.” In: O Problema Nacional Brasileiro, 
pág. 174. 
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   Essa condição econômica gerava problemas profundos à população 

brasileira. Problemas de abastecimento, alimentação e educação que vinham 

transformando o trabalhador nacional em uma espécie fraca, doente e à mercê do 

imediatismo. O Estado, por sua vez, em vez de dar solução e resposta a essa 

questão preferiu adotar políticas imigratórias, submetendo os destinos dos bens 

nacionais às mãos estrangeiras, reafirmando e aprofundando a lógica do comércio 

inconsequente voltado à exportação. Além disso, o Estado brasileiro até o momento 

teria apenas contribuído para piorar a situação, adotando uma infraestrutura voltada 

à essa lógica exportadora. 

   As ferrovias, tema tão presente no início do século XX, também 

preocupavam Alberto Torres. Ele vê na presença das ferrovias a continuação do 

processo de absorção estrangeira das riquezas nacionais, pouco ou nada 

contribuindo com o desenvolvimento regional. Pelo fato delas serem construídas e 

administradas majoritariamente por ingleses (os terríveis sindicatos, como se dizia) e 

funcionarem sobretudo como mecanismo de escoamento da produção agrícola, 

mineral e florestal, o custo da interligação do interior do Brasil por meio das estradas 

de ferro era claramente superior aos ganhos, que não passavam de mercadorias de 

luxo e modismos europeus116. Além disso, essas estradas constituíam-se como 

ameaças reais à segurança econômica das regiões atingidas, por inserir ali o desejo 

do lucro rápido voltado ao mercado externo e a chegada de produtos barateados em 

escala global. A função real das linhas férreas não era, portanto, a de conectar 

regiões distantes e formar uma integração nacional, mas apenas uma conexão 

imediatista entre "as zonas de produção exportável e os empórios de exportação"117.  

   A crítica às ferrovias não produzia, como se pode pensar, um 

isolacionismo ou uma concepção de que o Brasil deveria ser um ajuntamento de 

vilas rurais desconectadas do mundo. Tratava-se, antes, de uma desconfiança frente 

a condição de refém que o país se tornava ao depender de empresas estrangeiras 

para organizar sua infraestrutura, como o caso da Light S/A será um forte exemplo 

na época. 
                                                 
116  “As estradas de ferro criam transportes, mas seria inexato dizer-se que, nos países novos, 

promovam circulação e distribuição econômica: o que elas realmente fazem é estimular a 
exploração extensiva. Com esse efeito, cooperam para todos os males assinalados; e, facilitando 
o intercurso do interior para as praças comerciais, contribuem para a falsa troca econômica (uma 
das grandes causas de ruína, nos países novos), com introdução, em grande escala, de 
mercadorias de luxo, gêneros de pronto consumo e vitualhas, em troco da extração e do 
desbarato das riquezas naturais.” In: A Organização Nacional, pág 190. 

117 Organização Nacional, pág 190 
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   Frente a essa situação é que se mostrava fundamental um retorno às 

raízes, origens e fontes da vida do Brasil. Seria preciso recolocar nos trilhos (não 

mais ingleses, no caso) o destino nacional, que Torres não tem dúvida de qual seja: 

“O Brasil tem por destino evidente ser um país agrícola: toda a ação que tender a 

desviá-lo desse destino é um crime contra a sua natureza e contra os interesses 

humanos”118. Entretanto, da forma que a produção agrícola estava sendo levada à 

cabo, através da monocultura e produção extensiva, com baixa tecnologia e 

forçando a degradação do solo, o destino nacional estava se aproximando àquele 

que José Bonifácio de Andrada e Silva havia pensado como um "deserto da líbia"119. 

Parte dessa postura predatória se dava por um abuso do direito de propriedade, 

somado à ausência de sentimentos de nacionalidade e falta de educação técnica 

voltada à agricultura. A nova política que esse novo estado torreano deveria assumir 

passava, portanto, pela reforma agrária120 e pela valorização do trabalhador 

nacional. Contudo, não se deve imaginar um autor revolucionário, pois não haveria 

espaços para rupturas ou mudanças drásticas. 

   O novo estado brasileiro deveria "(...) caminhar com mais coragem — 

sem atacar a propriedade e os direitos constituídos — no sentido de uma 

distribuição mais larga das riquezas e de um nivelamento mais completo das 

possibilidades e dos meios de ação”121, dando substância, portanto, a proposta 

conservacionista de "o maior bem para o maior número pelo maior tempo". Para 

atingir esse objetivo e dar solução a esses problemas é que Alberto Torres se volta 

ao direito e produz um projeto de Revisão Constitucional com vistas à dar respostas 

concretas dentro da institucionalidade jurídica, seguindo a concepção de direito que 

ele defendia, como atividade voltada a produzir efeitos práticos. 

   Foram muitas as propostas de revisão constitucional durante a Primeira 

República, tendo participado autores de concepções ideológicas diversas e projetos 

antagônicos, que vão de Lauro Sodré, passando por Epitácio Pessoa, até chegar em 

                                                 
118 Problema Nacional Brasileiro, pág 187. 
119 Pádua, José Augusto. Op. Cit. 
120  “A grande propriedade é um mal que não pode ser extinto no Brasil, mas deve ir sendo 

progressivamente limitado, e energicamente combatidos os abusos e vícios que acarreta. 
Oprimindo as populações, com a dificuldade oposta à formação da pequena propriedade e a 
precária posição a que submete o trabalhador, é uma verdadeira diátese econômica. É mister 
sanar-lhe este efeito, desastroso para toda a economia do país.” In: A Organização Nacional, pág 
206. 

121 Organização Nacional, pág 188. 
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Alberto Torres e Oliveira Viana122. Em 1926 foi aprovado ainda um projeto de 

Revisão que aumentou o poder do governo de Artur Bernardes, aprofundando as 

tensões sociais que resultariam na derrocada do regime durante o governo de 

Washington Luís quatro anos depois123. Seja como for, os projetos passavam pela 

concepção de que a Constituição engessava o desenvolvimento nacional e prendia 

o país à concepções teóricas exóticas, ora fortalecendo excessivamente as 

oligarquias, ora servindo como mecanismo de imposição das diretrizes da União 

pela força, através do Estado de Sítio e da Política das Salvações.  

   No projeto de Torres em especial, a proposta era superar as limitações 

da leitura conservadora da Constituição de 1891, típica de Campos Salles, que 

permitiu alojar dentro da institucionalidade vigente uma oligarquia política com 

quadros spencerianos e pretensamente anti-intervencionistas, apesar das 

recorrentes intervenções federais, que reforçavam a estrutura da Política dos 

Governadores. A simples adoção de uma releitura constitucional ou de uma 

mudança da estratégia hermenêutica não era suficiente, seria preciso uma reforma 

textual124 e também de postura hermenêutica, inclusive para afastar das oligarquias 

judiciárias locais o poder de realizar interpretações laxas ou frouxas do texto 

constitucional, impedindo assim uma inaplicabilidade consentida dos preceitos ali 

estabelecidos. Trata-se, portanto, de por em prática suas propostas de aterrar a 

Constituição, relembrando que "o Direito Público de toda a nação (...) forma um 

Direito complexo, geral, cujo objeto é corporificado no território e na sociedade125" e 

não é apenas um conjunto ideológico antenado com os padrões europeus. 

   Uma das primeiras modificações inseridas no Projeto de Revisão 

Constitucional de Alberto Torres é a alteração do nome do país, de Estados Unidos 

do Brasil para República Federativa do Brasil, nome este que será adotado 

                                                 
122 Para um estudo específico das várias matrizes revisionistas no início do século XX, vide 

JUNQUEIRA, Maria Olívia Pessoni. Discurso e política constitucional: a reforma constitucional na 
doutrina brasileira da primeira república. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2015. 

123 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. A organização do Estado brasileiro na Primeira 
República. In: MOTA, Carlos Guilherme; FERREIRA, Gabriela Nunes (coord.). Os juristas na 
formação do Estado-Nação brasileiro (de 1850 a 1930). São Paulo: Saraiva, 2010. 

124  “A revisão da Constituição da República é a pedra angular dessa política. A Constituição vigente 
não é uma lei nossa e para nós; carta de princípios exóticos, só tem servido para alhear os 
espíritos da idéia de que a lei não é uma forma, nem um aparelho de compressão, imposto ao 
país, para moldar-lhe os movimentos, mas o espelho, a tradução, a própria inervação de seu 
organismo: lei funcional e bússola de sua atividade, para lhe servir de guia e coordenar-lhe os 
interesses.” In: A Organização Nacional, pág 209. 

125 Organização Nacional, pág 215. 
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posteriormente com a edição da Constituição de 1934. Mas é principalmente nos 

seguintes temas que o projeto se destaca: aumento do mandado do Presidente da 

República, além de eleição indireta para esse cargo; propõe uma mudança do 

regime jurídico da Intervenção Federal; a criação de um novo Poder da República, 

denominado "Poder Coordenador"; a criação do mandado de garantia e modificação 

do regime do habeas corpus; um capítulo inovador referente a interpretação das leis; 

e a proposta da criação de um Instituto de Estudos Brasileiros com vistas a aplicar 

sua concepção de conhecimento, como arte prática e pragmática. Passa-se agora a 

analisar apenas algumas dessas propostas que se mostrem pertinentes ao tema 

geral da pesquisa. 

   Como ensinou Christian Lynch126, durante a Primeira República o 

instrumento da Intervenção Federal, presente no Art. 6 da Constituição de 1891, 

servia na prática como um instrumento de Controle de Constitucionalidade, atuando 

como um órfão do Poder Moderador do Império. Sendo objeto de intensos debates 

desde o governo de Prudente de Moraes, a decretação de intervenção federal foi 

uma prática constante que funcionava como uma maneira de manter a 

oligarquização do sistema. Para superar o hiperestadualismo via União, Torres 

propõe uma série de novos casos em que o instrumento poderia ser invocado127. 

                                                 
126 LYNCH, Christian Edward Cyril. Op. Cit. Pág 138-139. 
127  “Art. 6.° O Governo Federal poderá intervir nos negócios peculiares às Províncias: 

 1.° Para repelir invasão estrangeira, ou de uma Província em outra; 
 2.° Para manter o regime republicano federativo e a soberania política da União; 
 3.° Para manter a ordem e a segurança nas Províncias mediante requisição de 

qualquer dos órgãos de seus poderes constitucionais; 
 4.° Para assegurar a execução das leis e sentenças federais e apoiar o 

funcionamento normal e livre exercício dos poderes e autoridade federais; 
 5.° Para assegurar ou restabelecer o estado normal de paz e legalidade em regiões 

conflagradas ou anarquizadas, bem como nas que não estiverem sob a autoridade e proteção legal 
dos poderes provinciais; 

 6.° Para tornar efetivas as garantias constitucionais à liberdade, à segurança e à 
propriedade, assegurar aos cidadãos bem-estar, prosperidade e educação, direito ao trabalho e a 
seus instrumentos, bem como à justa remuneração de seus frutos; 

 7.° Para harmonizar as leis e os atos dos poderes das Províncias e dos municípios 
com a Constituição, as leis e os atos federais, das outras Províncias e municípios; 

 8.° Para harmonizar os interesses gerais e permanentes, atuais e futuros, da nação e 
dos indivíduos, em todo o território do país; 

 9.° Para garantir a liberdade comercial, apoiar a produção e assegurar aos 
consumidores a aquisição de tudo quanto interessar à vida, à saúde, à educação e à prosperidade, 
por seu justo preço; 

 10.° Para facilitar a todos os brasileiros capazes os meios de instrução, estudo e 
aperfeiçoamento intelectual, quando não tiverem próprios; 

 11.° Para tornar efetiva a educação moral, social, cívica e econômica das populações, 
a instrução primária e a agrícola, prática e experimental; 

 12.° Para autorizar as Províncias e os municípios a contraírem empréstimos internos 
e externos, verificar a sua necessidade e fiscalizar a sua aplicação; 
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Entre tantos, havia hipótese de intervenção em questões de liberdade comercial e 

estabelecimento de "justo preço", havia também hipótese de intervenção por motivos 

educacionais, ou seja, para garantir o ensino primário, técnico e experimental, além 

de outras opções relativas a garantias tributárias e controle dos recursos públicos. 

Mas, é sobretudo na estrutura da argumentação que se observa a mão de Torres. 

Vê-se a tentativa de dar substância jurídica as ideias de "interesses da vida" e 

sobretudo da projeção conservacionista que busca proteger o "futuro" e  

"prosperidade" do povo. Assim, cria-se hipóteses de intervenção para harmonizar 

"os interesses gerais e permanentes, atuais e futuros, da nação e dos indivíduos, em 

todo o território do país", bem como para "promover e defender os interesses gerais, 

permanentes e futuros, do indivíduo, da nação brasileira e da sociedade humana". 

Saber de fato como se buscaria materializar essas propostas é difícil. Durante o 

texto, enquanto Torres busca explicar essas hipóteses, apenas afirma se tratar de 

uma intervenção "eminentemente política", cuja função, no limite, seria de "direção e 

de orientação". É somente no fim do capítulo sobre a Intervenção que aparece de 

maneira mais ou menos clara as premissas conservacionistas da proposta torreana:  
 
Políticos e administradores encaram os indivíduos e o povo, em seu ser 
atual; a própria ideia do governo representativo é baseada sobre o 
postulado do direito ilimitado de cada geração de dispor do país a seu 
arbítrio: donde resulta que a política é formada de uma sucessão 
descontínua de desígnios e opiniões, inspiradas sobre as impressões mais 
vivas dos reclamos imediatos e das formas aparentes dos interesses. Esse 
critério precisa ser definitivamente abandonado: cada geração devora a 
geração seguinte, supondo cuidar de seus interesses; e o novo princípio 
constitucional, consignando o critério oposto, é como um índice a impor a 
políticos e estadistas o método do exame do conjunto, do fundo da 
sucessão e do encadeamento dos problemas, para soluções definitivas.128  

 

   Através desse mecanismo da intervenção é que Torres parece 

materializar as propostas do então princípio jurídico do conservacionismo explicado 

                                                                                                                                                         
 13.° Para assegurar e proteger a autonomia efetiva das populações e os interesses 

permanentes e futuros do povo, a legítima e regular representação popular nas eleições e 
moderação, justiça e critério na decretação e arrecadação dos impostos; 

 14.° Para verificar a constitucionalidade dos impostos criados, bem como o emprego 
legal e reta aplicação dos dinheiros públicos, contra o abusivo exercício dos poderes locais, por parte 
de suas autoridades; 

 15° Para promover e defender os interesses gerais, permanentes e futuros, do 
indivíduo, da nação brasileira e da sociedade humana. 

 Parágrafo único. Essas atribuições serão exercidas pelos diversos poderes da União, 
nos termos das disposições constitucionais que lhes fixam as respectivas competências”. In: A 
Organização Nacional, pág  
 
128 A Organização Nacional, pág, grifos nossos. 
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no tópico anterior. É nas justificativas sobre o instituto da intervenção em geral, para 

além dos casos específicos de sua aplicação, que se encontra a fundamentação do 

novo estado, regulador e integrador, coordenador e diretivo, que vai recolher no 

aprofundamento e desenvolvimento das premissas de Woodrow Wilson sua base 

mais forte, ao delinear as novas funções estatais como uma evolução histórica que 

saiu da "fórmula de Herbert Spencer: 'o indivíduo contra o Estado', [e] sucedeu a 

fórmula do Sr. Woodrow Wilson: 'o Estado pelo indivíduo'; mas, a esta fórmula 

cumpre que suceda uma outra, ainda mais justa: 'o Estado pelo indivíduo, pela terra 

e pela sociedade, no presente e no futuro'129. O risco aos "interesses da vida" de 

uma população não cabe na divisão de competências estaduais, exigindo um olhar 

geral e complexo que supera o estadualismo e localismos. É preciso, para garantir o 

que ele denomina como "interesses futuros" da nação, intervir fortemente pela 

União, em nome de argumentos políticos embebidos em raciocínios e 

demonstrações técnicas. Para guiar esse tipo de solução definitiva, é que Torres 

desenvolve a ideia de "Poder Coordenador", um novo poder localizado entre o 

campo político e o campo científico, que frise-se, não eram campos opostos no 

imaginário do autor. 

   O "Poder Coordenador" aparece no projeto de Revisão Constitucional 

como um órgão da soberania nacional, um quarto poder, cuja principal função seria 

superar a dicotomia importada entre unitarismo político e regime parlamentar. Torres 

deixa muito claro que uma tentativa de hipercentralização das instâncias de decisão 

num país continental como o Brasil é um erro de política geográfica. Ao mesmo 

tempo, acreditar que os Estados brasileiros são como as treze colônias dos EUA é 

um erro de conhecimento da realidade política nacional. Para dar um salto 

qualitativo entre as duas premissas tradicionais de organização do governo, o 

"Poder Coordenador" surgiria como um órgão que corrigiria as deturpações da 

democracia republicana e os exageros do parlamentarismo, como, por exemplo, "a 

multiplicidade da magistratura e da legislação processual"130, e também a 

instabilidade dos projetos de longa maturação em virtude das mudanças eleitorais, 

que agora ocorriam sem a presença de um Poder Moderador, visto como referência 

final dos objetivos da nação, personalizado em D. Pedro II. Tal poder seria composto 

por uma sequência de órgãos menores que vão do Conselho Nacional, instituição 

                                                 
129 A Organização Nacional, pág 229-230. 
130 A Organização Nacional, pág 248. 
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que chega a lembrar (com as devidas diferenças) o Conselho da República presente 

na atual Constituição de 1988, passando por um Procurador da União em cada 

província, Delegados Federais em cada Município, e representantes e prepostos da 

União em cada distrito e quarteirão. Os mais altos cargos do Poder teriam caráter 

vitalício, e seriam compostos por até vinte membros, escolhidos por um colégio 

eleitoral confuso que teriam como eleitores desde o Presidente da República e Vice 

Presidente da República, passando pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

chegando até aos Professores do Instituto de Estudos dos Problemas Nacionais, 

órgão ainda a ser criado pela revisão constitucional. Seria também vinculado a este 

Poder o Tribunal de Contas. 

   A partir de então, o Poder teria uma série de atribuições131 através do 

                                                 
131  "Art. 60. Compete ao Conselho Nacional: 

 1.° Apurar as eleições para Presidente e Vice-presidente da República e verificar os 
poderes dos Senadores e Deputados ao Congresso Nacional; 

 2.° Autorizar o Presidente da República a intervir nas províncias, nos termos do art. 
6.°, quando for necessário o emprego da Força Pública: 

 3.° Resolver os conflitos suscitados entre os poderes federais ou entre estes e os dos 
Estados e as autoridades municipais, as questões de duplicata de poderes e legitimidade de exercício 
de funções de autoridade, mediante representação de qualquer dos poderes ou autoridade, incluindo-
se nesta atribuição os casos de intervenção, pressão ou imissão ilegal e sub-reptícia de um poder 
sobre a autoridade ou o exercício do mandato ou das atribuições de outros; 

 4.° Declarar, genérica e obrigatoriamente, a inconstitucionalidade das leis e atos dos 
poderes federais, das províncias e das autoridades municipais, mediante representação de qualquer 
autoridade ou cidadão, ou ex officio; 

 5.° Consolidar, de 10 em 10 anos, a legislação da República, conforme os diversos 
ramos em que puder ser classificada, publicando anualmente boletins com as alterações decretadas 
pelo Congresso Nacional, nos quais se fará referência aos textos ou princípios ab-rogados, 
derrogados ou revogados; 

 6.° Acompanhar os debates do Congresso Nacional, estudando os projetos em 
discussão, a fim de representar-lhe, chamando a atenção para os casos de inconstitucionalidade que 
verificar e para os de conflito das medidas em discussão com o sistema geral das leis do país e com 
as leis que tiverem relação com sua matéria; 

 7.° Fazer o estudo permanente do sistema de impostos da União, das províncias e 
dos municípios, e dos respectivos processos de arrecadação, para o fim de: 

 a) acompanhar seus efeitos com relação à economia geral do país, e, 
particularmente, aos interesses do consumo e da produção, e com relação às diversas classes de 
contribuintes, especialmente no que disser respeito à incidência e repercussão dos referidos impostos 
sobre as classes nienos abastadas; 

 b) comparar os impostos da União, das províncias e dos municípios para os mesmos 
fins da letra a e para verificar sua harmonia e conformidade com os interesses gerais e permanentes 
do país. 

 8.° Defender e manter, em todo o país, a liberdade comercial, fazendo observar e 
cumprir as disposições constitucionais e leis tendentes a garanti-la, e adotando mais as seguintes 
providências: 

 a) declarar nulos e sem efeito os impostos e taxas que a infringirem, bem como os 
respectivos regulamentos de arrecadação; 

 b) declarar nulos os atos, leis, concessões e contatos do Governo da União, das 
províncias e dos municípios que concederem monopólios e privilégios, facilitarem açambarcamentos 
de qualquer natureza, criarem embaraços ao comércio, preferências e favores a intermediários, 
prejudicando os interesses dos consumidores e dos produtores; 
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Conselho Nacional que iriam desde realizar o controle de constitucionalidade 

mediante provocação de qualquer cidadão; analisar projetos de lei em tramitação; 

avaliar as concessões referentes as estradas de ferro, docas, portos, além de ser na 

prática a "polícia econômica" do país, algo, com as devidas diferenças, equivalente 

ao CADE contemporâneo; e seria também o órgão que promoveria e produziria a 

legislação referente a proteção das fontes da vida do país e dos preceitos 

conservacionistas, ponto esse previsto no número 10 das atribuições do Conselho. 

   Ainda, ao Poder Coordenador, por meio do Conselho Nacional, caberia 

decretar a perda de mandato do Presidente da República por motivos exclusivos de 

                                                                                                                                                         
 c) promover a adoção pelo Congresso Nacional, pelas assembléias provinciais e 

pelas municipalidades, de leis tendentes a assegurá-la, decretando estas medidas quando, sendo de 
evidente necessidade, não forem tomadas pelos poderes competentes dentro do prazo de dois anos; 

 d) examinar as concessões, os regulamentos e as tarifas das estradas de ferro e 
empresas de navegação e outros veículos de transporte por terra e água de qualquer natureza, de 
empresas de entrepostos, armazéns, depósitos, docas, cais, trapiches, estações de embarque ou 
desembarque de passageiros, carga ou descarga de mercadorias, para o fim de anular os preceitos e 
taxas infringentes da liberdade comercial; 

 e) fazer a polícia econômica do país, fiscalizando as operações do comércio 
internacional, a fim de estudar as causas de desequilíbrio cambial e de perdas de qualquer natureza 
no intercâmbio, e as relações entre a produção e o consumo, para o efeito de defender o produtor e o 
consumidor de monopólios, açambarcamentos, fraudes, pressões e abusos de qualquer natureza, de 
intermediários inúteis e despesas e ônus desnecessários, assim como o país, em geral, dos efeitos 
de todos os negócios aleatórios ou contrários à economia individual ou da sociedade, esforçando-se 
pela mais larga distribuição da riqueza e emancipação da produção e por fazer reverter a esta a 
maior cota possível da renda dos produtos; 

 9.° Examinar a legislação das províncias e os regulamentos e posturas municipais 
para reclamar dos poderes competentes as modificações necessárias à sua harmonia com a política 
e a legislação nacional e com os interesses gerais e permanentes do país, dos cidadãos e dos povos; 

 10. Promover a defesa do solo e das riquezas naturais do país, propondo as medidas 
necessárias para preservar as fontes de riqueza ainda virgens e para assegurar a conveniente 
exploração, conservação e reparação das que estiverem em exploração; 

 11. Promover a defesa da saúde, do bem-estar, da educação e cultura de toda a 
população do país, reclamando dos poderes competentes as providências que julgar necessárias a 
esses fins; 

 12. Fiscalizar a organização do trabalho e a distribuição dos meios e instrumentos de 
trabalho, inclusive a concessão de terras a nacionais e estrangeiros já estabelecidos no país, assim 
como a organização do crédito e de associações sindicais e de mutualidade para defesa dos 
interesses dos produtores, consumidores e trabalhadores; 

 13. Decretar a perda da autonomia às províncias que caírem em estado de anarquia 
política, administrativa, financeira, ou judiciária, provendo à sua administração, pelo período de cinco 
anos, para o fim de as reorganizar; 

 14. Resolver as questões coletivas suscitadas entre locadores e locatários de 
serviços, sobre salários, horas de trabalho e condições de higiene, bem-estar e segurança; 

 15. Velar, em geral, na defesa da liberdade e igualdade dos cidadãos, não tão 
somente perante a lei, senão também no que respeita ao alcance dos meios necessários ao 
desenvolvimento e à cultura pessoal, provendo a defesa da liberdade da consciência dos direitos dos 
indivíduos, contra a pressão de forças sociais de qualquer natureza, dotadas de privilégios legais, 
tradicionais ou de gestão ou por causa da massa de seus adeptos, embaraçar o surto, expansão ou 
desenvolvimento das idéias e das atividades, propondo aos poderes públicos a criação e manutenção 
de estabelecimentos e órgãos de cultura livre, destinados a propagar e aplicar conhecimentos 
emancipados de qualquer tendência inspirada em fim alheio à exclusiva investigação das verdades 
positivas." In: A Organização Nacional, pág 315-317. 
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"incapacidade administrativa". Assim, dentro do conceito de política cunhado por 

Torres, essa atividade de controle político não seria mais exercida pelo Poder 

Legislativo, mas teria no Poder Coordenador seu órgão específico, onde debateriam 

os intérpretes dos destinos nacionais. Encontra-se ali as atribuições do gérmen da 

competência da Justiça do Trabalho, que seria de fato regulamentada anos depois 

pelo principal pupilo de Torres, Oliveira Viana. 

   Por mais estranho que soe essa proposta, ela fazerá alguma fama 

posteriormente na Constituinte de 1933-34, tendo o Senado Federal seu nome 

mudado especificamente para "Poder Coordenador", situação essa revertida ao 

nome original somente próximo do fim dos trabalhos da constituinte. 

   Por fim, e caminhando ao final da análise aqui realizada ao Projeto de 

Revisão Constitucional, há o tema da Interpretação das Leis. Alberto Torres destina 

um título inteiro na Constituição para essa temática, e ali vê-se a materialização de 

seu conceito de direito. 

   Nessa temática Torres volta ao direito estadounidense, não objetivando 

copiá-lo, mas atentando para o desenvolvimento de técnicas interpretativas ali 

desenvolvidas que superam os preceitos da exegese e do conceitualismo europeu. 

Citando explicitamente o processo hermenêutico da "constitutional construction"132 

como um processo de indução e dedução das ideias mestras e valores 

fundamentais presentes no texto constitucional e recuperando o peso de John 

Marshall, que aparece em tantas outras vezes quando tema é interpretação, o autor 

relembra que a função da Suprema Corte e da interpretação das leis no país deve 

ser a de trazer à luz os princípios implícitos "que nao podem deixar de ser 

pressupostos como consequências, como ideias preliminares, ou como bases dos 

princípios expressos"133. No Brasil, em vez de se procurar extrair os princípios 

implícitos da lei básica nacional, buscou-se, como fazia com elegância Ruy Barbosa 

ou mesmo João Barbalho, simplesmente trazer os princípios estadounidenses como 

universais, crendo que fossem capazes de direcionar a atividade jurídica nacional. 

   O grande problema que Torres identifica é a falta de leitura sistemática 

e política (no sentido impreciso que ele dá ao termo) da Constituição brasileira. Vê-

se o documento constitucional como um cardápio de princípios isolados capazes de 

manter-se sobre si mesmos e agindo, na prática, contra a integridade dos princípios 

                                                 
132 A Organização Nacional, pág 267. 
133 A Organização Nacional, pág 268. 
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implícitos que subjazem e constituem a força vital da nação134. Para superar essa 

questão é que Torres lança mão de uma série de regras interpretativas que dão 

substância a sua proposta, quais sejam: 

 
“Art. Na interpretação da Constituição e das leis devem os Juizes, 
legisladores e todos aqueles a quem competir a sua aplicação, ter em vista 
os seguintes princípios, de preferência a outras regras jurídicas de 
interpretação: 
I. A Constituição é uma lei política, de fins práticos, fundada em objetos 
sociais concretos, e destinada principalmente a manter ligados, harmônica e 
organicamente, os interesses gerais e permanentes do país; 
II. A base de sua interpretação é o fim prático e social que seu conjunto e 
seus princípios se destinam a realizar; 
III. Nem o sentido literal do texto, nem a fonte, origem, escola, ou tradição 
doutrinária a que estiver ligado, servirá de argumento a qualquer 
interpretação contrária a seu destino prático e seu fim social; 
IV. Por elemento histórico da interpretação deve entender-se, não somente, 
nem principalmente, os debates, pareceres, discursos legislativos e mais 
atos preparatórios da elaboração da lei, mas, sobretudo, a razão de legislar 
e os interesses, relações e fatos, inspiradores dos princípios legislativos, e 
seus fins permanentes e gerais; 
V. Sendo objeto da Constituição e das leis promover os fins da sociedade e 
da vida individual, seus princípios devem ser entendidos no sentido mais 
favorável a tais fins: ao desenvolvimento e progresso da sociedade e ao 
interesse e prosperidade dos indivíduos; 
VI. O elemento prático da interpretação deve ser entendido com relação ao 
bem-estar geral e permanente da sociedade e do indivíduo, ao 
desenvolvimento e sucessão progressiva dos fatos e fenômenos sociais e 
jurídicos, e jamais aos acidentes, fatos isolados e interesses parciais e 
momentâneos. 
Parágrafo único. Na elaboração das Leis, deverão os legisladores ter, 
igualmente, em vista os princípios deste artigo, na parte que lhe for 
aplicável”. 

 

   Nesse esboço é possível se extrair muitas das questões já trabalhadas 

no primeiro ponto desse capítulo, desde a dimensão vitalista, espacial e telúrica da 

interpretação até a função social do direito. 

   Os seis incisos e o parágrafo único que regulam a interpretação jurídica 

concentram a explicação de um sistema interpretativo de ruptura com a tradição 

conceitualista e que prega um funcionalismo do direito. Ao regular o que seria a 

Constituição (inciso I) e a interpretação histórica da lei (inciso III), Torres retoma 

                                                 
134 "Entre nós, a redação da Constituição e a interpretação constitucional, obedecendo ao critério 

verbal e analítico, que herdamos de nossos antepassados e dos primeiros educadores de nosso 
espírito, fazem de cada disposição particular um princípio isolado, forte e eficiente, contra o 
conjunto expresso da constituição, os princípios implícitos em suas cláusulas e as idéias que, 
precedendo logicamente as razões das disposições expresssas e dos princípios implícitos, e 
dominando-as necessariamente, formam a essência virtual — não só o espírito, no sentido 
comum da linguagem jurídica — mas a própria força motora, ativa e vital, do código da vida de um 
povo. Tais foram os magnos princípios que John Marshall induziu e elaborou, por síntese, das 
normas da constituição americana.” In: A Organização Nacional, pág 215.  
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algumas de suas reflexões ao determinar que o uso dessa técnica tem como 

principal motivação a busca dos "fins permanentes e gerais" do país e da sociedade, 

já que para ele, o futuro nada mais é que "uma realidade antecipada135" pela 

interpretação do caráter nacional. 

   Ademais, a atividade do juiz não seria a de um intelectual do livre-

convencimento, devoto de valores liberais clássicos e da textualidade da lei, mas a 

de um servidor aos valores nacionais implícitos, que precisariam ser revelados por 

ele não através de uma atividade pretensamente técnica e neutra, mas pela leitura 

telúrica dos objetivos e finalidades da nação. Algo parecido, com as devidas 

modificações do tempo, aparecerá na figura do Juiz de Direito no Direito Penal 

desenvolvido por Nelson Hungria, durante os anos 1940. 

   Vê-se, com a simples rima de alguns temas propostos por Torres, que 

essa proposta não morreria juntamente com a Constituição de 1891. Algumas 

décadas depois, com a edição da Lei de Introdução ao Código Civil (atual Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), Decreto-lei 4.657 de 1942, Francisco 

Campos adicionar no Art. 5 desse diploma as mesmas premissas torreanas aqui 

ressaltadas, quando impõe que "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 

a que ela se dirige e às exigências do bem comum.136" 

   Para além desses exemplos mais imediatos, a pergunta que se 

mantém é: qual foi o efetivo impacto dessas ideias de Alberto Torres nos debates 

que deram origem aos Códigos Conservacionistas no Brasil? Essa é a questão que 

se começará a responder no tópico seguinte. 

 

1.4 – Os desdobramentos, recepções e ressignificações do pensamento 
Torreano 

 

   Um dos principais objetivos da história intelectual e da história do 

pensamento jurídico é demonstrar, de maneira clara e empírica, que um 

determinado pensamento desenvolvido em certo contexto histórico não se 

encastelou em livros, mas ao contrário, produziu e – eventualmente produz – efeitos 

concretos em grupos políticos, acadêmicos, projetos de lei, políticas públicas, redes 

de sociabilidade e de divulgação de ideias. Alberto Torres é um dos exemplos de 

                                                 
135 O Problema Nacional Brasileiro, pág 201, vide nota 106. 
136 BRASIL. Decreto-lei 4.657 de 1942. 
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autor que se torna mais famoso e impactante após a sua morte, e muito disso se 

deu em virtude da vasta rede de sociabilidade que se constrói com o objetivo de 

levar adiante seu legado e suas propostas. Evidentemente, esse "levar adiante" 

nunca ocorre de maneira fiel ao pensador original, mas trata-se de uma 

ressignificação e um uso, recontextualizando-o, às questões prementes do momento 

em que seus seguidores se encontravam. 

   Barbosa Lima Sobrinho, principal biógrafo de Alberto Torres137, aponta 

que o impacto do autor logo após sua morte foi relativamente pequeno. Não atingiu 

os debates políticos mas gerou alguma discussão nos círculos intelectuais, inclusive 

no campo internacional. 

   No âmbito intelectual nacional seu primeiro impacto aconteceu com os 

participantes das famosas tertúlias que ocorriam em sua casa no bairro de 

Copacabana e, posteriormente, em Laranjeiras no Rio de Janeiro. Circundado por 

jovens promissores, dos que dali saíram, os mais famosos eram Alcides Gentil, 

Sabóia Lima e, especialmente, Francisco José de Oliveira Viana. As reuniões que 

aconteciam às segundas-feiras e contavam com debates (não tão presentes) e 

longos discursos de Torres (como regra geral) era uma espécie de sociabilidade 

típica da elite intelectual carioca do início do século XX, que se encontravam para 

jantares e para debates e discursos públicos. Como demonstra Dominichi Miranda 

de Sá138, a ausência de grandes espaços universitários não resultava na ausência 

de debates acadêmicos. Instituições tradicionais como o Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro funcionavam como espaços de discussão pública dos 

problemas nacionais ao lado da Academia Brasileira de Letras e, posteriormente, do 

Clube de Engenharia, da Academia Brasileira de Ciências e outras mais. 

   Desse pequeno círculo surgiram, posteriormente, importantes 

iniciativas de popularização das ideias de Torres e, inclusive, aparece um novo 

termo, inicialmente restrito a esse círculo, que ganharia cada dia mais espaço: 

"Torreano"139, cunhado por Oliveira Viana para designar aqueles que buscariam dar 

continuidade ao projeto de explicação e modificação do Brasil iniciado pelo 

"Pensador". A relação entre Torres e Oliveira Viana é conhecida e amplamente 

                                                 
137 SOBRINHO, Barbosa Lima. Presença de Alberto Torres (sua vida e pensamento). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968. 
138 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. A ciência como profissão: médicos, bacharéis e cientistas no Brasil 

(1895-1935). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006, págs 143 e seguintes. 
139 SOBRINHO, Barbosa Lima. Op. Cit. Pág. 467. 
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discutida. Certamente a admiração que este tinha por aquele contribuiu para 

construir a fama de Torres como um autor precursor do autoritarismo brasileiro, 

como parte de uma leitura que parte do pupilo ao mestre, forçando ver neste as 

características hoje mais ressaltadas naquele. 

   Durante os anos 1920, Oliveira Viana alça importante voo na discussão 

acadêmica nacional com a publicação do clássico Populações Meridionais do Brasil, 

obra sociológica em que se encontram indiretamente algumas ideias de Torres. 

Entretanto, será sobretudo no lançamento de O Idealismo da Constituição de 1929 e 

de Problemas de Política Objetiva de 1930 que se nota com bastante clareza a 

presença140 de algumas inquietações escritas em A organização Nacional e em O 

problema nacional brasileiro.  

   Em O Idealismo da Constituição, curiosamente Oliveira Viana não cita 

Torres em nenhum momento, mas muitas de suas concepções estão ali, seja pra 

concordar ou rechaçar. 

   Ali, por exemplo, Oliveira Viana conduz uma longa discussão que 

brota, em grande medida, das denúncias que Torres – e outros críticos da 

Constituição de 1891 – fazia da abstração das instituições políticas do regime 

republicano, e os problemas advindos da importação irrefletida de conceitos 

exóticos. Discute, por exemplo, a necessidade de se diferenciar com rigidez a ideia 

de "autonomia" dos estados da ideia de "soberania", presente no projeto de revisão 

torreano. Defende, por exemplo, que a autonomia só pode ser exercida enquanto 

uma forma de organização descentralizada das práticas administrativas, não se 

confundido com uma autonomia política no seu sentido amplo. É nesse texto que se 

encontra uma frase de Oliveira Viana que ficou famosa: "Nenhum estado, como 

nenhum cidadão e nenhuma classe, tem direitos contra a coletividade nacional. Não 

há direitos contra a nação141". 

   Não se tratava, como fica claro, de mera reescrita das concepções 

Torreanas de organização do Estado e dos estados, posto que Oliveira Viana 

rechaça expressamente, por exemplo, a ideia de Torres de que a descentralização 

administrativa é um imperativo da extensão geográfica do Brasil142. Mas ainda assim 

                                                 
140 Para seguir a lição de Barbosa Lima Sobrinho, é mais interessante falar em presença que 

influência, sob pena de se recair numa ideia de recepção irrefletida das ideias de Torres por 
Oliveira Viana. 

141 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. O idealismo da constituição. Brasiliana, pág. 286. 
142 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. O idealismo da constituição. Brasiliana, pág. 285. 
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é possível encontrar uma grande parte de concordâncias no plano geral de sua 

reflexão. 

   Se em Idealismo da Constituição a presença é indireta e nos 

argumentos mais centrais do texto, já no livro de 1930, Problemas de Política 

Objetiva, Oliveira Viana dedica dois capítulos inteiros para discutir as ideias de 

Torres e, posteriormente, ainda faria uma revisão de muitas dessas questões no seu 

livro mais tardio, de 1949, Instituições Políticas Brasileiras, que tinha como título 

provisório inicial a interessante expressão Metodologia do Direito Público do Brasil. 

   No segundo capítulo dos Problemas, intitulado "Alberto Torres e o 

problema da Revisão", o autor faz uma reflexão genealógica da concepção política 

de Torres, enquadrando-o na tradição regressista de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos e conecta-o, também, àquele que é considerado um dos mais 

importantes liberais do Império, Tavares Bastos. Ainda assim, Oliveira Viana busca 

puxar Torres para o campo dos críticos da democracia, apesar de reconhecer que 

em alguns pontos seu mestre não teria avançado como ele desejava, como por 

exemplo na questão da defesa do sufrágio universal.  

   Conectando o legado torreano com a marcha dos anos 1930 e a crise 

das descentralizações liberais, Oliveira Viana enxerga no autor de Vers la Paix uma 

preparação para a centralização e o autoritarismo quando escreve que ele teria 

previsto, por exemplo, que "tudo, na nossa atualidade, está impondo a criação de 

um centro poderoso qualquer de fixação, de estabilização, de coordenação da nossa 

vida política"143. A resposta brasileira para esse momento seria a edificação do Poder 

Coordenador, cuja composição seria comemorada como uma das grandes respostas 

institucionais daquele período. 

  Mais adiante, na seção dedicada ao desenvolvimento de uma teoria 

nacionalista para o Brasil, Oliveira Viana produz um capítulo intitulado "O sentido 

nacionalista na obra de Alberto Torres". Ali o autor descreve uma mudança profunda 

que estava ocorrendo no mundo – ascensão dos totalitarismos e nacionalismos, 

vista com bons olhos – e que teria em Torres "as feições de uma figura culminante", 

posto que negacionista da europeização excessiva, e valorativa das origens e do 

americanismo. Dessa vez, conectando-o ao que se denominara como uma tradição 

de Silvio Romero e Euclides da Cunha, Torres através de seu objetivismo teria sido 

                                                 
143 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. Problemas de Política Objetiva. Brasiliana, pág 75. 
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capaz, como nenhum outro publicista, de chegar "a sínteses tão completas e altas 

sobre a nossa nacionalidade" e consolidar um "vasto corpo de conclusões positivas, 

práticas, experimentais sobre a verdadeira orientação da nossa política e dos nosso 

governos"144. 

   As obras de seu mestre seriam equivalentes as de Nitti na Itália, Leplay 

na França, Pompeyo Gener e Joaquin Costa na Espanha e Garcia Calderón no 

Perú. Seria, portanto, um moderno fundador do sentido da nacionalidade brasileira, 

não mais fundamentada em premissas literárias, abstratas, metafísicas ou 

românticas, mas científicas, rígidas, empíricas e objetivas145. 

   Por fim, quase vinte anos depois, ou seja, após a participação de 

Oliveira Viana no Estado Novo, na formação da Justiça do Trabalho, na criação do 

sistema sindical brasileiro, já em 1949, na última obra dele, há a manutenção da 

presença de Torres. Em Instituições Políticas Brasileiras, olhando para o que 

acontecera nos conturbados anos 1930-1940, Oliveira Viana retoma seu mestre 

para colocá-lo como um pensador avant la lettre frente às importantes mudanças 

que o Estado e o Governo passariam, ao dizer, por exemplo, "ele antecipou, com 

uma antecedência de vinte anos, a obra política e administrativa de Roosevelt na 

América do Norte - com o seu "brain trust" e o realismo político do seu New Deal"146. 

E mais, ao olhar para o ocorrido no Brasil, na alteração da estrutura do Estado e da 

legislação política brasileira, Oliveira Viana ressaltava aliviado que Torres não seria 

mais esquecido, ao menos não em suas ideias – apesar de seu nome poder sofrer 

as agruras do tempo – já que "grande parte já se achava incorporada ao patrimônio 

de crenças e convicções das nossas classes letradas e dirigentes"147. Não haveria 

mais retorno, para o autor, Torres tornara-se o standard do pensamento social e 

político brasileiro do século XX. 

   Como dito, o mundo acadêmico em especial conecta automaticamente 

Alberto Torres com Oliveira Viana, mas ao fazer isso corre o risco de esquecer o 

amplo impacto que o autor promoveu em outros pensadores, políticos e movimentos 

políticos brasileiros. É o caso, por exemplo, de Juarez Távora. 

   Távora, conhecido como o líder dos tenentes durante o movimento 

tenentista, mas também futuro Ministro da Agricultura de Getúlio Vargas (ao que se 
                                                 
144 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. Op. Cit. Pág 258. 
145 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. Op. Cit. Pág. 261. 
146 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. Instituições Políticas Brasileiras. Pág. 405. 
147 OLIVEIRA VIANA, Francisco José de. Op. Cit. Pág 407. 
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dará maior destaque no próximo capítulo), Ministro dos Transportes nos anos 1930 e 

posteriormente durante o governo de Castelo Branco, além de deputado federal e 

candidato à presidência da república, é um dos mais conhecidos torreanos do 

cenário político nacional. Não tendo sido discípulo direto de Torres, a presença de 

suas ideias é visível desde o livro À guisa de depoimento sobre a revolução 

brasileira de 1924, passando pelos manifestos e cartas de princípios do Clube 3 de 

Outubro, e sobretudo na sua atuação como Ministro da Agricultura e constituinte em 

1933-34. 

   No livro mencionado, cujo tema é um relato das revoltas tenentistas da 

década de 20, além do depoimento das marchas, revoltas e movimentações dos 

tenentes, há uma segunda parte denominada "Idéas e Convicções" em que se 

analisa, longamente, as crises do sistema político brasileiro e, especialmente, as 

maneiras pelas quais se poderiam superá-las.  

   Em um dos capítulos, faz uma pergunta típica dos anos 1920: "Como 

terá podido degenerar, em tal monstruosidade, o mecanismo, theoreticamente liberal 

e democrático, de nossa constituição?148". Entrando na fileira de Torres e de outros 

autores críticos das importações de modelos jurídicos de maneira irrefletida, Távora 

acusa que a fragilidade da doutrina liberal estadounidense não conseguiria se 

adaptar ao solo tanto por motivos sociais, que ele denominara de "inadaptabilidade 

do complexo systema adoptado às tendências do povo"149, quanto especialmente 

por questões refentes à "actuação negativa da nossa elite governamental"150, 

consubstanciada em um "pseudo intellectualismo" mais ocupado em mistificar os 

problemas nacionais com grandes doutrinas gerais pouco ou nada passíveis de 

prática no Brasil. 

   Para resolver esse estado de coisas, temos mais um torreano que 

propõe uma série de reações que passam pela alteração das estruturas 

institucionais, à moda de Oliveira Viana, mas em vez de defender uma revisão 

constitucional, Távora partiu para a ação e defendeu a mudança do sistema "de 

armas nas mãos, pelos verdadeiros revolucionários"151, no caso, os Tenentes. 

   Quais eram suas propostas então? E como elas se conectam com o 

                                                 
148 TÁVORA, JUAREZ. À guisa de depoimento sobre a revolução brasileira de 1924. Rio de Janeiro, 

1927, pág 148. 
149 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág 149 
150 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág 150 
151 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág 154. 
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legado torreano? 

   O receituário da crítica de Torres se repete no coração do líder dos 

tenentes. Basicamente suas propostas são as de uniformizar e racionalizar a 

organização administrativa da República, o que se consubstanciava, na prática, 

numa redução e correção dos excessos da descentralização federativa da primeira 

república, mas também numa limitação do poder executivo, com vistas a impedir os 

abusos – sobretudo no período vivido por ele de Arthur Bernardes – da aplicação do 

Estado de Sítio, regulamentando essa prática e impedindo o seu uso pelos 

presidentes de estados contra os municípios. Além disso, buscava enfocar uma 

moralização do Poder Legislativo, introduzindo a ideia de voto secreto como meio de 

combater a política de governadores e o peso da Presidência da República sobre o 

congresso. Vê-se, portanto, que Távora e Viana discordam nesse ponto, enquanto 

Viana gostaria de aumentar o poder da presidência como meio de impedir os 

regionalismos, Távora defendia que a proximidade da presidência com o congresso 

era o coração da política oligárquica, tendo portanto de criar mecanismos de 

separação entre os dois poderes de maneira rígida, inclusive defendendo a 

interdição de qualquer congressista que aceitasse investiduras advindas da 

presidência.  

   Por fim, Távora vê na mudança do Poder Judiciário uma importante 

tarefa da revolução tenentista. Aqui se vê uma influência clara de Torres em seu 

pensamento pré-revolução de 1930. Defende em seus textos a ampliação do habeas 

corpus à maneira de Torres, com vistas a torná-lo "extensivo a todos os casos de 

constrangimento ilegal152", além de conceder ao Judiciário uma espécie de controle 

judicial dos atos administrativos. Aqui estaria, de acordo com Távora, as ideias 

gerais da mentalidade "com que a revolução, victoriosa, encaminharia uma reforma 

constitucional153". 

   O modo de atingir esses objetivos que aparentam profundamente 

liberais em uma primeira análise só seriam atingidos, dizia Távora, através de uma 

ditadura militar que atuaria como um "instrumento transitório, indispensável à 

elaboração da reforma projectada"154. Esse tipo de crédito na necessidade de uma 

ditadura para garantir a condução das reformas necessárias para dar respostas aos 

                                                 
152 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág. 159. 
153 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág. 160. 
154 TÁVORA, JUAREZ. Op. Cit. Pág. 160. 
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problemas nacionais estaria muito presente alguns anos depois, em 1930, durante a 

Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e especialmente nos embates sobre a 

duração e regulamentação do Governo Provisório, período em que os tenentes 

serão essenciais na formação das políticas de governo. 

   Com a Revolução de 1930 e o esgotamento do sistema da Primeira 

República, o pensamento de Alberto Torres ganha um novo fôlego e alcança o ápice 

de sua presença no debate público nacional, ultrapassando as questões acadêmicas 

e atingido, via Távora e os tenentes, o espaço de proposições políticas concretas. 

São vários os filhos torreanos desse contexto: o Clube 3 de Outubro, o Partido 

Nacionalista Radical, a Sociedade de Amigos de Alberto Torres, a Sociedade dos 

Amigos das Árvores, além de atuações na formação do pensamento geopolítico 

brasileiro de Everardo Beckhauser e Mario Travassos, na ampliação do papel do 

Museu Nacional na direção de Roquette-Pinto, na criação de um sistema de 

estatísticas nacional que resultaria no IBGE, liderado por Mario Augusto Teixeira de 

Freitas, um explícito admirador de Torres. Além desse impacto político, as obras de 

Torres seriam todas reeditadas pela Coleção Brasiliana da Companhia Editora 

Nacional a partir de 1931, e também influenciaram Pontes de Miranda e Temístocles 

Cavalcanti. Cabe agora observar, brevemente, como se dá a presença de Torres em 

algumas dessas entidades políticas e como elas se relacionam com a questão do 

conservacionismo, solo e proteção aos recursos naturais. 

   Fundada em 1931, como principal organização de representação do 

pensamento Tenentista, o Clube 3 de Outubro, liderado por nomes centrais do 

tenentismo, tinha como objetivos opor-se as oligarquias estaduais que também 

deram sustentação ao movimento revolucionário iniciado na data nome do Clube. 

Recuperando as propostas de Távora e de outros tenentes como Pedro Ernesto e 

Góes Monteiro, além também do jurista Temístocles Cavalcanti155, o Clube via na 

manutenção da ditadura do governo provisório a única forma de levar a cabo as 

reformas necessárias que vinham sendo cunhadas lentamente pelo movimento da 

revisão constitucional encabeçada pelos seguidores de Torres. 

   Em 1930, com o fim da Revolução e o início dos embates com os 

políticos tradicionais das oligarquias do nordeste e de Minas Gerais, foi realizada 
                                                 
155 Sobre a participação de Temístocles, em especial nessa discussão, conferir a tese de COSTA, 

Mauricio Mensurini da. O estado interventor no Brasil e seus reflexos no direito público (1930-
1964): Themistocles Cavalcanti e sua contribuição doutrinária. Tese de Doutorado, Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 
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uma Proclamação da Constituição da Legião de Outubro, que iniciava seu manifesto 

com uma epígrafe de Alberto Torres: "Os brasileiros provaram já que sabem ser 

soldados da República; precisam agora provar que sabem também ser cidadãos"156. 

Ali se declara que somente com a Revolução ocorrera a reconquista da soberania 

pelo povo, e agora o trabalho seria árduo e complexo, já que seria preciso 

reconstruir as instituições e a ordem legal. Tal tarefa não deveria ser improvisada, 

mas demandaria "espírito refletido e esforço organizado", pois "a fase de destruição 

é certamente a mais rápida e fácil"157. Para superar essas dificuldades seria preciso 

apostar no legado torreano, que era visto como o mais sólido e capaz de solucionar 

as questões apresentadas por aquele momento de criação do "futuro integral da 

Nação"158.  

   Em 1932 o Clube publicou seu Programa de Ação159 após a 

Convenção Outubrista Nacional, que visava estabelecer os pontos principais a 

serem apresentados ao governo provisório. O Clube não se posicionava favorável a 

criação da Assembleia Nacional Constituinte, entendida como espaço em que não 

conseguiriam impor as reformas necessárias, mas quando se tornou impossível não 

participar desse processo que se instaurara pouco depois do fim da guerra civil 

contra São Paulo, promoveram essas mesmas ideias dentro daquela arena. Nesse 

documento não se encontram citações a Torres, mas sua presença é inegável. Entre 

tantos pontos defendidos, alguns são bastante típicos dessa tradição: 

 
1a.) Intangibilidade da Soberania Nacional, devendo, com este objetivo, ser 
impulsionadas todas as manifestações vitaes da Pátria Brasileira. 
(...) 
b) instituição de um systema eleitoral que determine a apuração do voto do 
cidadão pela forma qualitativa proporcional no que interessa à 
representação economico-profissional 
(...) 
4a.) Fortalecimento da União Nacional, pela ampliação dos seus meios de 
actuação sobre a collectividade brasileira e pela restricção de determinados 
excessos de autonomia local. 
(...) 
6a.) Creação de Conselhos Technicos autonomos, que tornem possível a 
continuidade e a perfectibilidade da acção governamental para a solução 
dos problemas nacionais e regionais, apezar da transitoriedade dos 
governos. 

                                                 
156 Proclamação de constituição da Legião de Outubro (datilografada), produzida em fins de 1930. In: 

A revolução de 30: textos e documentos. Tomo II, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982, 
pág 118. 

157 Op. cit. 
158 Op. cit. 
159 CPDOC/FGV Fundo Juarez Távora, JTDPF 1931.12.12. 
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(...) 
11a.) Manutenção do respeito ao direito patrimonial da Propriedade, 
subordinando-o, porem, através de todas as suas modalidades, aos 
imperativos oriundos da sua finalidade social, reconhecido o princípio de 
que, nos conflictos entre o interesse individual e o collectivo, este deve 
prevalecer sobre aquelle. 
Em consequência, pugnar desde já pela nacionalização das minas e das 
quedas d'água. 

    

   Em outros manifestos, como o manifesto fluminense160 da então 

chamada Legião de Outubro em 1931, ainda aparecem outras ideias de matriz 

torreana como a "regulamentação do serviço florestal", "a criação de um Conselho 

Econômico", a criação de "leis contra os 'trusts'", "saneamento intensivo das zonas 

paludosas [matas ciliares]", além da promoção de projetos referentes a reforma 

agrária, abertura de estradas – "abrir caminhos é sanear e povoar, ao mesmo 

tempo" – entre tantas outras questões educacionais, de legislação social e política. 

   Torres ainda apareceria na Exposição de princípios para um Partido 

Nacionalista Radical161 de autoria desconhecida, como "o nosso Alberto Torres", o 

único autor brasileiro que teria conseguido compreender a relação da terra e dos 

trópicos com a criação de novas instituições políticas, visto portanto como principal 

referência para aquela obra de reestruturação institucional. Para tanto, apregoavam 

a necessidade de "criar um direito público brasileiro", pensado exclusivamente para 

a política brasileira, realizado através do fortalecimento do Poder Central, mas 

especialmente pela promoção de uma "reforma político-geográfica"162. Com essa 

política geograficizante seria possível refundar as funções do Estado, incluindo ali 

conselhos técnicos, um estímulo a agricultura interna, a promoção de cooperativas 

agrícolas entre muitas outras coisas. 

   Mas, sem dúvida, a principal entidade de promoção das ideias de 

Alberto Torres foi a sociedade fundada em sua homenagem: a Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres. 

   Em novembro de 1932 já começava a aparecer na imprensa as 

primeiras movimentações objetivando criar a Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres, daqui em diante SAAT. Com o objetivo de estudar e divulgar as obras 
                                                 
160 Manifesto de lançamento da Legião de Outubro Fluminense (datilografado), datado de 6/4/1931. 

In: A revolução de 30: textos e documentos. Tomo II, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 
1982, pág 132-133. 

161 Exposição de princípios para um Partido Nacionalista Radical (datilografada), de autoria e data 
desconhecida. In: A revolução de 30: textos e documentos. Tomo II, Brasília, Editora Universidade 
de Brasília, 1982, pág 144 

162 Op. cit. Pág 149. 
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daquele que era denominado como às vezes sociólogo, às vezes filósofo, de grande 

renome nacional, a SAAT tinha também o desejo de atuar na sociedade civil e, em 

especial, oferecer subsídios para discussões no processo constituinte de 1933-1934. 

Para tanto, a Sociedade atuou fortemente na imprensa do período163, divulgando 

notas, informações sobre reuniões, discutindo publicamente propostas e projetos, 

fazendo denúncias e promovendo a reedição das obras do autor. 

   A sua criação contou com a presença de grandes e famosos nomes da 

política, ciência e assuntos de estado, como Alberto José Sampaio, Alcides Gentil (o 

fundador), Artur Torres Filho, Belisário Pena, Cândido Mota, Edgar Roquette Pinto, 

Edgar Teixeira Leite, Heloísa Alberto Torres (filha do patrono e importante 

antropóloga), Indelfonso Simões Lopes (ex-ministro da Agricultura), Oliveira Viana, 

Juarez Távora, Mário Augusto Teixeira de Freitas, Plínio Salgado entre tanto outros.  

   No fim de novembro de 1932, Alcides Gentil, um dos alunos diretos das 

tertúlias de Torres, faz a conferência de abertura da SAAT no Rio de Janeiro, em 

que exorta o patrono e recupera, 15 anos após a morte dele, alguns pontos centrais 

de sua obra. O Jornal do Commercio de 1 de dezembro de 1932, trouxe na íntegra a 

longa palestra164, realizada na sede da Sociedade Nacional da Agricultura, em que 

se vê os principais objetivos de se reviver Torres naquele contexto de conflito sobre 

os destinos do Estado durante o Governo Provisório. A palestra, como diz Alcides 

Gentil já no início, sendo impossível tocar sobre todos os assuntos da obra do autor 

que ele denomina como "fundador de nossa filosofia política", enfocará o tema da 

Constituição, precisamente um mês após a edição do decreto que organizava as 

regras da Assembleia Constituinte, como resposta aos anseios paulistas advindos 

da guerra civil e, especialmente, indicando a principal função que caberia a 

Sociedade: fornecer subsídios torreanos para os futuros membros da constituinte e 

também de olhos no trabalho da Subcomissão do Itamaraty, que contava com um 

torreano declarado, Oliveira Viana, e um admirador discreto, Themistocles 

Cavalcanti. 

   Com a importância de ser a sessão inaugural dos debates e palestras 

                                                 
163 Uma pesquisa na hemeroteca digital com um recorte de 1930-1939 revela a presença de 3149 

ocorrências em 398 jornais diferentes do termo "Sociedade dos Amigos de Alberto Torres". 
Grande parte são informações de mero expediente, informando horários, datas e locais das 
reuniões, mas a presença em alguns casos diária (como nos influentes Jornal do Commercio e no 
Correio da Manhã) demonstra uma força pública considerável. 

164 Jornal do Commercio. A Installação da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. Ano 105, 
número 285, Pág 5. 
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promovidos pela SAAT, a palestra de Alcides Gentil consistiu, além de resgatar as 

contribuições de Torres em O Problema Mundial e Vers la Paix, em rememorar a 

importância que uma Constituição deve ter em uma nação nova como a brasileira a 

partir de suas reflexões sobre a Revisão Constitucional. Mas nesse texto, Alcides 

Gentil substitui as expressões Revisão Constitucional, para posicionar Torres como 

alguém que teria pensado, ou estaria contribuindo a pensar, a criação de uma nova 

constituição. Gentil lembra que Torres foi um grande crítico das abstrações e 

importações teóricas, bem como um defensor da ideia de que uma Constituição só 

teria a virtude de receber tal nome se correspondesse as forças vitais da nação. 

Assim sendo, para a produção de uma nova constituição, como a que se avizinhava, 

o melhor caminho a se trilhar seria através do "estudo da constituição em vigor, à luz 

dos factos da nossa vida publica, para dessa arte mantermos aquillo que nao 

prejudicasse a política dos nossos problemas"165. Uma vez feito uma revisão de 

todos os problemas produzidos sob a égide da Constituição anterior – trabalho que 

já estava quase pronto desde o projeto de Revisão – seria hora de iniciar a redação 

de um novo texto. 

   A técnica legislativa da nova constituição defendida por Gentil 

procederia pela produção de um diploma extenso e detalhista, uma constituição 

analítica que lentamente posicionasse todas as metas e propostas institucionais do 

país. Justificava essa técnica pois 

 
Foi com esse criterio que o mestre condenou o estilo francez de legislar, e 
nos aconselhou que preferissemos ao texto synthetico a fórma explicativa, 
onde a ideia se expressa com todos os seus desenvolvimentos. Elle foi juiz 
do nosso mais alto tribunal e verificou que os habitos do nosso espirito 
recommendam antes a redundancia que a lacuna. Para a nossa educação 
política a lacuna da lei é uma fonte de abusos. Haja vista o histórico dos 
acontecimentos que em plena vigência da constituição republicana 
arrastaram o chefe do Poder Executivo Federal a suggerir a creação da 
figura constitucional do interventor.166 

 

   A desconfiança com o Judiciário, que Torres compartilhava – posto que 

o conhecia de perto – também estava presente no Clube 3 de Outubro que trazia em 

seus projetos a unificação do Poder Judiciário e a promoção da unidade processual 

no Brasil. Evitar as lacunas era evitar a inaplicabilidade da lei, visto como um dos 

grandes problemas do país. A inaplicabilidade se dava, na maioria das vezes, pelo 
                                                 
165 Op. cit. 
166 Op. cit. 
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controle oligárquico do sistema de justiça, mas também pelo descolamento do 

conteúdo com o tecido social, de tal sorte que a nova constituição deveria estar 

voltada para a doutrina da eficácia: "As leis não são feitas senão para serem 

executadas; logo dar ao povo uma lei, e esperar que elle se eduque, para cumpri-la, 

não é uma solução: é um dislate"167, dizia Gentil. 

   Alcides Gentil, em documento encontrado no fundo de Juarez Távora 

no CPDOC/FGV, datado provavelmente do início de 1932, esboça uma minuta de 

decreto do Governo Provisório, em que se produziria uma Comissão de Estudos 

Constitucionais com o objetivo de organizar os debates acerca do futuro das 

instituições brasileiras, produzir uma nova Carta Política e confrontá-la com o projeto 

de revisão de Torres. O documento inicia com uma longa lista de "considerando..." 

em que se vê a centralidade que o pensamento torreano vinha ganhando nos 

debates constitucionais. Desde o resgate da crítica às importações, passando pela 

ideia de política como arte de resolver problemas concretos, atravessando a 

importância da dimensão geográfica para a concepção institucional de uma nação, 

até chegar ao cume ao afirmar 

 
Considerando que, nos anais da nossa cultura, programa de conjunto é só o 
de Alberto Torres, pois os outros se limitaram a indicar pontos de revisão 
parcial; 
Considerando que aquele programa, além de ser o único, oferece os dois 
elementos essenciais de um programa político: - encara os nossos 
problemas à luz dos fatos da política mundial e aproveita os progressos 
realizados pelos regimes anteriores; 
Considerando, porém, a necessidade de separar o programa de ideias do 
projeto de reforma constitucional, que é a ideia redigida em forma de lei; 
Considerando, outrosim, que no decurso destes quinze anos outros fatos de 
experiência terão sucitados novas observações; 
Considerando que se impõe, com a maior urgencia, a volta do país a 
legalidade constitucional; 
Considerando, por outro lado, que, em meio à grave agitação atual dos 
espíritos, o trabalho de uma Assembleia Constituinte, exige prévia 
sistematização das ideias em curso, para evitar-se a balburdia do debate; 
DECRETA: (...)168 

 

   Em seguida, o Decreto regula uma Comissão vinculada ao Ministério 

da Justiça com a incumbência de "organizar e coordenar" as ideias da reforma 

constitucional pós-revolução de 1930. Composta por seis membro iniciais sem 

filiação partidária, seu trabalho consistiria em ler e sistematizar as várias forças de 

                                                 
167 Op. cit. 
168  CPDOC/FGV, Fundo Juarez Távora, JT dpf 1932.01.00/1. 
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opinião correntes naquele contexto, bem como promover inquéritos sobre os 

problemas nacionais daquele momento, com vistas a encontrar as 

interdependências entre eles e vinculá-los a outras questões de âmbito mundial. Na 

prática, a proposta de Gentil era a de fazer, via Governo Provisório, uma espécie de 

Comissão de Altos Estudos com atribuições próximas às do Conselho Nacional 

pensado por Torres na figura do Poder Coordenador. 

   Após esse trabalho prévio de organização das ideias concorrentes no 

Brasil, a comissão produziria um esboço de Constituição que seria enviado ao 

Ministro da Justiça (Art. 9) que seria acompanhado por um estudo detalhado de 

cada artigo do novo projeto em que se  apresentaria "um confronto entre o artigo 

proposto e o que foi sugerido por Alberto Torres" (Art. 9, parágrafo 2)169. 

   Essa minuta de decreto, enviada a Osvaldo Aranha, então Ministro da 

Justiça, foi aprovada por Oliveira Viana, Roquette-Pinto, Sabóia Lima, José 

Mendonça Pinto e Araújo Ribeiro. Gentil queixava-se do fato de, se o decreto viesse 

a ser aceito, não ter sido adotado antes da criação das Comissões Legislativas 

Revolucionárias, pois via como um efeito de desorganização a produção de uma 

revisao legislativa infraconstitucional antes da produção da Lei Maior. Apontava, 

ainda, que era preciso aproveitar o momento de ditadura para produzir esse projeto 

sob pena de submeter o debate dos grandes problemas do Brasil ao sufrágio, visto 

como "máquina dos cabos eleitorais", representantes da "plutocracia" e atuante "em 

favor dos velhacos". 

   A proposta de Alcides Gentil, como é sabido, não foi aceita pelo 

Governo Provisório, entretanto, não é possível dizer que não gerou frutos. Em 

meados de 1932 foi criada pelo decreto 21.402 a Comissão responsável pela 

elaboração do anteprojeto da próxima Constituição, e ali, como se disse, estava 

presente uma figura de peso do pensamento torreano: Oliveira Viana. A frente mais 

tenentista da Comissão, representada por Góes Monteiro, Temístocles Cavalcanti e 

Oliveira Viana, sobretudo, não foi forte o suficiente para emplacar todas as 

propostas torreanas, mas conseguiu deixar sua marca no projeto. 

   Bruno Arthur Hochheim170, em um profundo estudo sobre a Comissão 

do Itamaraty, analisa a interação entre os membros escolhidos pelo Governo 
                                                 
169 Op cit. 
170 HOCHHEIM, Bruno Arthur. Federalismo, centralização e intervenção estatal: os debates na 

Comissão do Itamaraty (1932-1933). (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-graduação em 
Direito da Universidade de Brasília. Brasília, 2017. 
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Provisório em temas que constituirão boa parte da reflexão jurídica das duas 

próximas décadas, como a reconfiguração do sistema tributário, a organização das 

competências estaduais e federais, a unificação da justiça e do sistema processual 

e, também, da organização do território e os respectivos direitos sobre bens como 

água, minas e florestas, além do impacto dessa organização do território com as 

medidas de combate às secas. 

   Dentro de algumas dessas discussões, a presença de Alberto Torres 

foi importante, especialmente nas questões referentes a reorganização dos poderes, 

no combate às secas e nas fundamentações dos novos regimes de águas, minas e 

florestas. 

   Na Ata da 19a Seção da Subcomissão, ocorrida em 12 de janeiro de 

1932171, pode-se ver que a SAAT enviou informe assinado por seus membros 

fundadores com uma proposta de artigo para o anteprojeto que previa 

constitucionalizar o princípio atinente à "necessidade de conservar as reservas 

econômicas do paiz, bem como os princípios da humanidade", e para tanto buscava 

a criação de um serviço nacional permanente voltado ao "problema das Seccas no 

Nordeste". Para tanto, além do serviço fiscalizador e promotor de políticas públicas, 

propunha obrigar que os estados "comprehendidos na zona semi-arida do nordeste 

são obrigados a reservar no mínimo 10% dos seus orçamentos para, nos annos da 

secca, fazerem face às despesas ordinárias da administração e à assistência dos 

flagelados"172. Posteriormente, na redação aprovada da Constituição aparecerá no 

Art. 177, apesar de mudanças importantes, a concepção de uma defesa permanente 

e sistemática conta os efeitos da seca, mas no caso, ao contrário do proposto, à 

cargo da União. 

   Além dessa questão da secas, no debate mais geral sobre o 

Federalismo brasileiro, foi objeto de longa discussão sobre o Poder Executivo, 

acabando por unanimidade com a eleição direta para Presidente da República e a 

criação de um Conselho Supremo. Como Hochheim explica, desde o início da 

instalação da subcomissão havia como ponto pacífico dos debates a criação de uma 

espécie de conselho que se posicionaria acima dos estados, a única discussão se 

                                                 
171 AZEVEDO, José Afonso de Mendonça. Elaborando a constituiçao nacional [Atas da Subcomissão 

elaboradora do Anteprojeto 1932/1933]. Edição Fac-similar. Brasília: Senado Federal, Conselho 
Editorial, 2004, págs 329 e seguintes. 

172 Op. cit. Pág 330. 
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daria sobre suas competências e poderes173. No interior da comissão, o Conselho 

viria com o objetivo de substituir o Senado, extinto no anteprojeto. Composto por 35 

membros ordinários, quinze a mais do que no projeto de Torres, seriam eles 

escolhidos em um sistema que mantinha um misto de votos corporativos e 

representantes escolhidos pelas assembleias legislativas locais. Uma das 

justificativas mais presentes para legitimar sua existência era a necessidade de 

coordenar as leis com os problemas brasileiros, bem como organizar a aplicação da 

intervenção federal. Ainda assim, com o trabalho de Afranio de Mello Franco, as 

competências mais centralizadoras defendidas pelos tenentes e torreanos foi 

enfraquecida frente a vertente liberal representada por este e pelos trabalhos de 

Levy Carneiro. Ao fim, durante a Assembleia Constituinte, a figura do Conselho 

perecerá, sobretudo pela atuação do Governo, que não queria ser controlado por um 

órgão coordenador, e com o apoio dos liberais, que viam nessa figura uma 

diminuição da autonomia estadual174. 

   De fato, após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, 

torreanos vão tomar seus assentos, entre eles alguns fundadores da SAAT: 

Domingos Velasco, Edgar Teixeira Leite, Manuel Fernandes Távora, José Monteiro 

Soares Filho, e Manuel Paulo Filho como deputados eleitos, além da presença de 

Juarez Távora como Ministro da Agricultura, em virtude da previsão que concedia o 

direito a ministros participarem com envio de projetos e discussões.  A presença 

desses torreanos foi organizada, contribuindo com a produção de muitas propostas 

posteriormente concretizadas175.  

   Sabe-se ainda que em 1935 a Sociedade se aproximou do 

Integralismo, através do presidente à época Rafael Xavier, o que gerou cisões 

internas e desfiliações. No fim, a SAAT manteve-se apartidária, atuando 

principalmente na promoção de campanhas públicas referentes ao uso racional dos 

recursos naturais (mineração, energia, florestas), combates à secas no nordeste, 

críticas à imigração, campanhas pela defesa dos monumentos históricos e naturais, 

campanhas pela constitucionalização do regime de Cabotagem, entre muitas outras 

atividades de âmbito educacional e científico. 

   Em 1945, em publicação oficial do grupo, a revista "Problemas 
                                                 
173 HOCHHEIM, Bruno Arthur. Op. Cit. Pág 167. 
174 HOCHHEIM, Bruno Arthur. Op. Cit. Pág, 171-172. 
175  Algumas delas serão exploradas nos próximos capítulos, sobretudo àquelas voltadas às 

questões do solo, águas e natureza.  
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Brasileiros"176, que teve uma única edição à época, encontra-se a informação de 

haver em todo o território nacional 729 clubes agrícolas criados pela SAAT. 

    Não é possível saber com certeza quando a SAAT terminou. Supõe-se 

que em 1945, após uma lenta e agonizante cessação de atividades. A falta de 

informações precisas se deve ao incêndio ocorrido no sede dos Diários Associados, 

localizada na Avenida Rio Branco, 117, no centro do Rio de Janeiro, de propriedade 

de Assis Chateaubriand, onde ficava o arquivo da SAAT, em meados da década de 

1930. 

   Cabe, a partir de então, entender qual impacto institucional o 

pensamento torreano terá em um Ministério específico, o responsável pela 

institucionalização de seu pensamento sobre "soberania real" e "conservacionismo", 

bem como pela reunião dos técnicos e cientistas que darão origem ao primeiro 

Código Florestal Brasileiro. É o que se avaliará no próximo capítulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Problemas Brasileiros. Publicação oficial da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. Ano 1, mês 

7, No.1, Julho de 1945. 
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2 – Escritórios e laboratórios: as ciências naturais e o papel jurídico do 
Ministério da Agricultura  
 
   Uma das marcas da modernidade no ocidente é a especialização 

disciplinar. Se durante o mundo medieval e início da modernidade era comum e, em 

certa medida, necessário que o intelectual atuasse em várias áreas, contribuindo 

com a construção de um conhecimento com tendências totalizantes, é possível se 

dizer que a partir de Kant, as ciências são compartimentalizadas e separadas em 

especialidades cada vez menores produzindo, em muitas situações, uma cegueira 

ou hipertrofia do cientista sobre o seu objeto, tal como Nietzsche acusava em Assim 

falou Zaratrusta.  

    Matemáticos de renome como Descartes e Leibniz eram também 

juristas, bem como Thomas Hobbes, um exemplo do pensamento político e jurídico, 

terminou sua vida escrevendo sobre matemática. Charles Darwin, dentro da biologia, 

receberia o conceito de evolução advindo da filosofia, e posteriormente influenciaria 

Herbert Spencer, um filósofo, com sua ressignificação conceitual. Lorraine Daston e 

Michael Stolleis177, em importante publicação, estudam o que denominam a relação 

entre as Leis da Natureza e a Natureza das Leis, demonstrando a proximidade 

incontornável entre os vários campos da ciência no processo de modernização do 

século XVIII. 

   Por mais que a modernidade busque separar e encaixotar os saberes, 

eles sempre se retroalimentam e buscam se afirmar como diretrizes para ação 

política e social, tal como mostrou Francis Bacon, ainda no longínquo século XVII, 

ou mais recentemente, Michel Foucault em seu seminal texto A arqueologia dos 

saberes. 

   Assim, escritórios (vistos aqui como espaços de ciência típico do jurista 

atuante como conselheiro do princípe178) e laboratórios (vistos como espaços de 

desenvolvimento das ciências de primeira e segunda geração179) sempre estiveram 

mais próximos que os prédios dos departamentos universitários dão a entender. 
                                                 
177 DASTON, Lorraine; STOLLEIS, Michael (orgs.) Natural laws and laws of nature in early modern 

europe: jurisprudence, theology, moral and natural philosophy. Farnham: Ashgate Publishing 
Limited, 2008. 

178 COSTA, Pietro. Discurso Jurídico e imaginação: hipóteses para uma antropologia do jurista. In: 
PETIT, Carlos. (org.) Paixões do jurista: amor, memória, melancolia, imaginação. Curitiba: Juruá, 
2011. 

179 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio. Lisboa: Almedina, 
2012. 
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   O objetivo desse capítulo é demonstrar justamente essa proximidade, 

adotando o Ministério da Agricultura, um espaço de ciência e de produção de 

políticas públicas, como uma arena de diálogo, comunicação, e sobretudo tradução 

de saberes produzidos nos laboratórios em políticas públicas desenvolvidas por 

escritórios institucionais. Para tanto, se acompanhará o processo de (re)conexão 

havido entre o pensamento jurídico e o pensamento científico no início do século XX 

e sua entrada nas portas do Ministério. Em seguida, se acompanhará como a 

ciência produzida ali dentro se materializou em projetos de lei, regulamentos, 

pareceres administrativos e atuações políticas na Assembleia Nacional Constituinte 

de 1934. Por fim, um personagem importante desse contexto, o Consultor Jurídico 

do Ministério será apresentado e analisado, em sua história e pareceres, como 

forma de revelar a complexidade de um contexto revolucionário. 

   A escolha desse órgão estatal como objeto de análise não foi 

descontextualizada com o resto da pesquisa. Trata-se, de fato, do Ministério 

responsável pela confecção e execução dos Códigos Florestal, de Águas, de Minas 

e de Caça e Pesca. Legislações com conteúdo profundamente relacionado com o 

conservacionismo, com concepções de soberania dos recursos naturais e 

amplamente conectado com o pensamento das ciências naturais do período. 

 
2.1 O Ministério da Agricultura e o diálogo entre as ciências naturais e a 
cultura jurídica 

 

   O Ministério da Agricultura era, no início do século XX, o maior símbolo 

de um Ministério técnico. Sendo uma das pastas mais antigas da nação, o Ministério 

da Agricultura ganha relevância especial como espaço técnico de produção de 

ciência, com objetivos de fornecer respostas à problemas nacionais, a partir de 

1909, durante o governo de Nilo Peçanha, com a criação do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). Anteriormente, o âmbito da agricultura 

estava submetido às discussões de obras públicas e viação, com preocupações 

secundárias com a ciência, e o espaço de desenvolvimento técnico agrícola cabia 

sobretudo às Províncias e, posteriormente, aos Estados. 

   O fato de o início do século XX desenvolver uma mudança institucional 

relevante no âmbito da agricultura, indicia na verdade uma mudança da importância 

do papel que o discurso científico e o argumento de ciência deveriam desempenhar 
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no cenário brasileiro. Se antes a fundamentação de políticas públicas passava 

sobretudo pela qualidade dos argumentos políticos dos parlamentares, julgados pelo 

seu alinhamento ou não às doutrinas de matrizes liberais ou conservadoras, com as 

crises econômicas do fim do século XIX e a ascensão de novas técnicas agrícolas 

que ocasionaram o desenvolvimento de novas funções para o Estado, esse quadro 

anterior se altera e vai fazer alçar os cientistas e, especialmente, o discurso com 

formato científico, a um voo com cada vez mais relevância no cenário nacional. 

Aliás, algo parecido acontecia intra corporis na própria cultura jurídica. 

   A partir de um estudo pioneiro do historiador do direito espanhol Carlos 

Petit180, uma série de reflexões sobre a mudança dos perfis e discursos dos juristas 

na passagem do século XIX para o século XX começou a se desenvolver. No início 

do século XIX, o ofício dos juristas, bem como sua cultura universitária, ainda estava 

– ao menos no mundo ibérico – fortemente relacionada à argumentos de autoridade 

do campo da teologia e da romanística, bem como ao uso da retórica e da 

capacidade de demonstração de um vasto manancial de referências estrangeiras. 

Era também importante a habilidade jornalística e a ideia de que o bom jurista devia 

ser um bom orador com grande capacidade tribunícia. Já o fin de siécle e início dos 

novecentos estão marcados pela lenta e suave transição desse modelo falastrão 

para o silêncio da oralidade e a eloquência das palavras escritas nos textos desses 

atores-autores. Carlos Petit usa a expressão "jurista romântico" ou "eloquente" para 

se dirigir a esse primeiro modus operandi do homem de letras jurídicas, 

representado pelo uso da memória, das citações, do floreio da linguagem e da 

argumentação baseada na retórica tradicional da universidade. De outro lado, Petit 

nota a distância existente entre esse modelo, avesso aos livros e a escrita, do 

modelo de jurista que se edifica posteriormente, vinculado agora a especialização, a 

escrita técnica e restrita, com linguagem hermética não pelo floreio, mas pelo 

esforço de redução da ambiguidade e das emoções no discurso. A esse novo jurista, 

lacônico, sisudo e obstinado com a precisão da linguagem, Petit denomina de 

"jurista cientista".  

   Seguindo essas pistas, Ricardo Fonseca181 debruçando-se sobre o 

                                                 
180 PETIT, Carlos. Discurso sobre el discurso: Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España 

liberal. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2014. 
181 FONSECA, Ricardo Marcelo. Vias da modernização jurídica brasileira: a cultura jurídica e os 

perfis dos juristas brasileiros do século XIX. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos. Vol 98. 
Belo Horizonte, 2008. 
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complexo processo de modernização da cultura jurídica no Brasil demonstra ser 

possível encontrar essa transição do "jurista eloquente" ao "jurista cientista" também 

aqui, em figuras que saem de Francisco de Paula Batista e João Monteiro com 

símbolos da oratória e do bem dizer e chegam em autores como Teixeira de Freitas, 

Tobias Barreto  e posteriormente, Clóvis Beviláqua, como exemplos de "juristas 

cientistas", mais atentos a qualidade interna do argumento escrito e menos 

vinculados ao impacto tribunício ou jornalístico da discussão – o que não quer dizer 

a ausência de participação política desses atores. No mesmo sentido, Sônia Regina 

Martins de Oliveira182, investigando o discurso de autores e professores como José 

Maria de Avellar Brotero em comparação com o já citado Francisco de Paula Batista, 

demonstra haver um processo de modificação significativa do fundamento dos 

argumentos jurídicos, em uma transição que vai do apelo à autoridade e à retórica 

teológica, para um rigoroso racionalismo da ilustração. O papel da cultura jurídica na 

formação da "opinião pública" também foi revelado por Judá Leão Lobo183, que 

demonstrou ser fundamental observar esses embates públicos travados na imprensa 

para se identificar o sentido dado ao pensamento jurídico do século XIX. Já Rebeca 

Dias184 demonstrou, no âmbito da criminologia e das ciências criminais, como a 

passagem do século XIX para o XX resultam num embate e acordo de ideias entre 

médicos e juristas para a definição do crime e do criminoso, em tarefa que ora se 

apresentava como científica, ora retornava aos preceitos mais retóricos de valores 

liberais clássicos. Da mesma forma trabalhou Juliano Rodriguez Torres185, ao 

estudar o papel do pensamento evolucionista de Darwin e Spencer na obra de 

Clovis Beviláqua, e como esse que é considerado o exemplo de "jurista cientista" da 

virada do século esforçava-se por enquadrar suas visões de mundo em parâmetros 

discursivos estritamente científicos. 

    José Murilo de Carvalho186, ao se debruçar sobre o papel da retórica 

                                                 
182 OLIVEIRA, Sonia Regina Martins de. Entre a retórica e a ciência: um estudo sobre os juristas 

brasileiros do século XIX José Maria de Avellar Brotero e Francisco de Paula Baptista. In: 
FONSECA, Ricardo Marcelo (org.). Nova história brasileira do direito: ferramentas e artesanias. 
Curitiba: Juruá, 2012. 

183 LOBO, Judá Leão. O que é opinião pública? Estudo de história constitucional brasileira. In: 
Revista Questio Iuris, vol. 10, n1. Rio de Janeiro: 2017. 

184 DIAS, Rebeca Fernandes. Criminologia no Brasil: cultura jurídica criminal na Primeira República. 
1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

185 TORRES, Juliano Rodriguez. O organismo e o Maquinismo: breve olhar 'macrofotográfico' sobre a 
'ontogenia' da filosofia do direito de Clovis Beviláqua. In: FONSECA, Ricardo Marcelo. Nova 
história brasileira do direito: ferramentas e artesanias. Curitiba: Juruá, 2012. 

186 CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. 
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na construção do pensamento político brasileiro, retoma o papel da Universidade de 

Coimbra, em especial do Colégio das Artes, como a raiz da tradição brasileira do 

uso da fraseologia de impacto, ao exemplo de sorites, como forma de conhecimento. 

Falar bem não era simplesmente um uso de pompa e elegância, mas era a própria 

concepção de conhecimento advinda da tradição do Ancien Régime lusitano. O uso 

da tópica, de argumentos ad personam ou argumentos de autoridade eram vistos, 

durante boa parte do século XIX e até no século XX, como técnica de produção de 

conhecimento e de produção de densidade conceitual em termos indeterminados em 

seu conteúdo jurídico, tal como família, bom governo, liberdade etc187. 

   Dessa feita, entre as muitas definições possíveis de se descrever o 

processo de modernização do pensamento jurídico, e sem se perder nas minúcias 

filosóficas dessa questão, uma possível forma é atentar para o como se dá a 

paulatina afirmação de independência dos saberes científicos dos procedimentos 

discursivos advindos da retórica clássica e de argumentos de autoridade 

desenvolvidos no Ancien Régime,  e como ocorre a separação dessa tradição 

através de uma troca da postura tribunícia voltada às habilidades da oratória, para 

uma postura de construção lenta, gradual e silenciosa de argumentos rígidos e 

rigorosos, vistos agora como característica do procedimento científico. 

   Esse processo descrito, ao contrário de ser um movimento excepcional 

da cultura jurídica no Brasil, na verdade se manifesta como uma construção 

observável em toda a cultura literária e científica da virada do século como 

demonstra a contemporânea historiografia das ciências no Brasil188. Dominichi 

Miranda de Sá, em estudo detalhado sobre a formação da profissão de cientista no 

país, acompanha um processo de mudança de perfis similar ao que ocorre com os 

juristas, mas na área das ciências naturais. Explica a autora que "para o intelectual 

moderno, impôs-se a diferença total entre o 'pensar' e o 'escrever', assim como se 

estabeleceu a distinção entre argumento, de um lado, e autor, de outro189", de tal 

sorte que qualquer tentativa de uso de metáforas, floreios ou formas retórica 

tradicionais era vista como "desnecessário, frívolo, inautêntico e esnobe". 
                                                                                                                                                         

Revista Topoi, Vol.1, No. 1, pp 123-152, Rio de Janeiro, 2000. 
187 Sobre essa questão, vide, por exemplo, a análise de SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. A 

longa sombra da casa. Poder doméstico, conceitos tradicionais e imaginário jurídico na transição 
brasileira do Antigo Regime à Modernidade. In: R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 178(473): 327-424, 
jan./mar. 2017  

188 Em especial as pesquisas realizadas no âmbito do programa de História das Ciências da 
FIOCRUZ-RJ. 

189 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 54. 
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   Uma marca da edificação desse intelectual moderno, científico e crítico 

da eloquência foi Euclides da Cunha, por ter escrito em Os sertões um texto que os 

críticos da época não conseguiam enquadrar nos âmbitos tradicionais da ficção – 

por não o sê-lo – nem na tradição jornalística. Ali, haveria uma nova linguagem, uma 

linguagem brasileira, posto que romperia a tradição da retórica lusitana coimbrã em 

prol de um olhar empírico e realista para os atributos nacionais. Roquette-Pinto, 

diretor do Museu Nacional, trazia crítica semelhante, ao expor ao ridículo os 

discursos valorativos e ufanistas da natureza brasileira, demonstrando que esse tipo 

de postura feticihista e mistificadora do real impediria o florescimento de uma 

linguagem científica capaz de dar solução aos problemas concretos do país, e o 

caminho estaria justamente na proposta de Euclides, visto por ele como um 

etnógrafo que produziu ciência em sua obra-prima. 

   O Brasil passava, portanto, por um deslocamento epistêmico que cindia 

a literatura da ciência190, antes vistas como saberes operativos de um mesmo jeito 

de pensar: sistematizador, organizador e voltado ao convencimento. O autor, antes 

visto como voz adjetivada e autorizada191, deveria agora sumir, pois "um 'verdadeiro 

cientista' se amesquinharia pessoalmente para fazer avultar sua obra"192. Esse 

processo passava, necessariamente, por um acerto vocabular que permitisse reduzir 

o âmbito criativo e metafórico do autor e substituísse-o por expressões técnicas, 

passíveis de serem testadas, questionadas e avaliadas com rigor. Esse processo 

resultava na versão científico-intelectual do processo de independência política, pois 

somente assim se efetivaria uma ruptura com o passado lusitano visto como 

deletério nas habilidades intelectuais, e se abriria espaço para a "filiação a novas 

tradições do pensamento, como a alemã, a americana e, sobretudo, a francesa, de 

Pasteur e Poincaré"193, levando o Brasil ao establishment da produção intelectual do 

mundo. 

                                                 
190 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 68, descreve que: "O que se quer salientar é que tanto 

a crítica do realismo-naturalismo ao romantismo quanto a recusa do realismo-naturalismo pela 
corrente literária prosa de ficção foram, na verdade, os primeiros sinais do afastamento entre os 
discursos literário e científico. Nesse processo, destaca-se, sobretudo, o espanto manifestado 
quando da preconização em se observar de perto o que se procura modificar e aperfeiçoar, 
rejeitando o sentido romântico de selecionar da realidade toda a vulgaridade e feiúra." 

191 Com isso, busca-se reforçar a idea de que o orador, jurista eloquente, carregava uma série 
predicados em sua fala que derivavam de sua posição e perfil público, consubstanciado em 
figuras argumentativas ad personam tal como "pai", "bom cristão", tal como demonstrou 
SEELAENDER, Airton. Op cit. 

192 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 128. 
193 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 125. 
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   O fundamental era superar o que se denominava à época de 

"papagaísmo", "oratória campanuda" e "linguagem pomposa", em prol de um olhar 

coerente e sóbrio sobre a realidade brasileira. Cientistas das mais variadas áreas do 

Brasil na época reconheciam que poucos tinham conseguido realizar esse 

procedimento, mas entre eles estava, sem dúvidas, um jurista: Alberto Torres. Ainda 

que, a bem da verdade, ao se olhar o texto de Torres hoje note-se um grau 

considerável de estilo. 

   Exemplo desse processo de alteração da linguagem retórica para a 

científica foi a realização no Rio de Janeiro, em 1905, do Congresso Científico 

Latino-Americano, que contava com uma seção de apresentação de trabalhos e 

exposição de resultados de pesquisas na área de Direito194. Ao se ler os relatórios 

desse Congresso, tal como fez Miranda de Sá, o principal objetivo das reuniões era 

de firmar uma linguagem técnica internacional, visando a uniformização dos debates 

tal como ocorria na Inglaterra, França e Alemanha195. Parte da área jurídica, 

portanto, via-se representada nessa nova postura científica, tanto que participaram 

de um congresso de amplo espectro disciplinar (reunindo profissionais da medicina à 

astronomia) e os organizadores, reconhecendo essa nova tendência da ciência 

jurídica, incluiram na programação do evento visitas técnicas a "pontos e instituições 

que reforçassem a reputação científica e a modernização do país"196, entre as quais 

estava o Supremo Tribunal Federal e a sede da Sociedade Nacional de Agricultura. 

   Outro exemplo jurídico foi certamente Clovis Beviláqua. O autor do 

Código Civil promulgado em 1916 foi intensamente criticado em seu projeto por 

aquele que era considerado o símbolo maior da retórica empolada e papagaísmo, 

Rui Barbosa, sobretudo em um ponto específico que revela esse processo histórico: 

o uso da linguagem. Como demonstrou Alexandre Veronese, Rui acusava Clovis de 

não ter elegância em sua construção gramatical, pois o estilo literário era visto pelo 

jurista baiano como forma de reduzir a ambiguidade e não de criá-la197. Clovis por 

                                                 
194 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 112-113. 
195 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 114., explica: "Nos relatórios do Congresso 
Científico de 1905, nota-se que algumas dissertações e comunicações em diferentes áreas do 
conhecimento – como (...) ciências jurídicas e sociais (...) - propuseram discussões visando à 
uniformização da nomenclatura científica, tal como já estariam fazendo, por intermédio de encontros 
internacionais, a França, a Alemanha e a Inglaterra." 
196 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 113. 
197 VERONESE, Alexandre. Entre os dispositivos conceituais e a gramática: o direito e a política na 

formação do Código Civil de 1916. In: ESCRITOS (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA), v. 6, 
p. 297-338, 2012. 
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sua vez, agiu seguindo o script do novo homem de ciência: calou-se por não ver 

como produtivo o embate sobre a questão do estilo e por julgar que se tratava de um 

argumento ad personam. O revisor de português de seu projeto – e ex professor de 

Rui – é que assumiu o embate à moda da erudição típica dos eloquentes, o que 

gerou textos primorosos sobre a relação entre literatura e linguagem técnica no 

direito. Portanto, como também mostra Veronese, não se tratava de um embate 

entre biografias o travado entre Bevilaqua e Rui, mas, pode-se dizer, entre duas 

concepções de ofício de jurista que disputavam espaço naquela altura. 

   Ainda no mesmo contexto, cabe destacar a publicação do livro Direito 

Administrativo Brazileiro198, de Aarão Reis. O livro, publicado em 1923, servia como 

um manual de funcionamento da administração pública, explicando seus meandros 

e caminhos, tendo como público alvo os engenheiros. Aliás, o próprio autor era 

engenheiro e professor de um centro bastante relevante do pensamento científico da 

época, a Escola Politécnica no Rio de Janeiro. Seria necessário, de acordo com o 

autor, que os práticos das ciências aplicadas conhecessem os procedimentos 

jurídicos mais atinentes ao seu ofício. A ideia não era criar uma independência do 

mundo dos juristas, mas como diz Reis, os livros jurídicos "têm sido todos escritos 

vizando, de preferência — sinão quase exclusivamente — o exercício da advocacia", 

e essa especialização impedia muitas vezes atender o novo tipo de burocrata estatal 

que vinha se avizinhando. Os resultados eram obras emperradas ou lentamente 

concluídas em virtude do vai-e-vem de pareceres entre engenheiros e advogados 

que não possuíam uma linguagem básica em comum para nomear e apontar as 

mesmas questões. Faltava, portanto, saber jurídico aos engenheiros e conhecimento 

da engenharia aos juristas. Esse livro buscava superar essa barreira. 

   Dentro dessa nova concepção de linguagem científica, de direito e de 

saber jurídico como um todo é que retorna para essa análise a figura do Ministério 

da Agricultura. E por quê? O Ministério era, após sua criação em 1909, um dos 

principais lugares da ciência e da profusão dessa nova forma de atividade intelectual 

no Brasil. Diferente da organização atual e da impressão corrente que se tem do 

Ministério da Agricultura, anteriormente estava submetido a ele instituições centrais 

do pensamento científico brasileiro como o Jardim Botânico, o Museu Nacional e o 

Observatório Nacional entre outras divisões geológicas, físicas e químicas. De fato, 

                                                 
198 REIS, Aarão. Direito administrativo brazileiro. Rio de Janeiro: Officina Gráfica Villas-Boas, 1923. 
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quem empregava cientistas no Brasil era maciçamente o MAIC. Biólogos como 

Alberto José Sampaio, Frederico Carlos Hohne, Armando Magalhães Nogueira, bem 

como físicos como Henrique Morize, e antropólogos como Eduardo Roquette-Pinto e 

Heloísa Alberto Torres, eram funcionários do Ministério, atuando em instituições 

submetidas à ele. Além de um espaço de ciência no Brasil, e possivelmente o mais 

importante, tratava-se de um Ministério voltado à solução de problemas práticos e a 

construção de um saber "útil, do ponto de vista do progresso material do país, e 

nunca deleitável"199. Sendo ainda um órgão da administração pública, cabia a ele a 

produção de regulamentos, pareceres e projetos legislativos capazes de materializar 

dentro da linguagem técnica do direito os argumentos técnicos advindos das 

ciências naturais. Era, portanto, um ministério imbuído, entre outras atividades, em 

realizar a tradução e o diálogo entre as ciências naturais e as ciências jurídicas. 

   Essa tarefa complexa de tradução em políticas públicas dos preceitos 

científicos com vistas ao desenvolvimento nacional cabia a um grupo político e 

intelectual responsável pela própria fundação do Ministério, os ruralistas. Sônia 

Regina Mendonça200, historiadora do ruralismo brasileiro, atenta para a necessidade 

do distanciamento que hoje se tem com o termo ruralista. No início do século XX, o 

ruralismo201 era uma doutrina política desenvolvida no seio da Sociedade Nacional 

de Agricultura, fundada no Rio de Janeiro, que concentrava um grupo de políticos e 

produtores rurais alijados do sistema agrário-oligárquico estabelecido entre paulistas 

e mineiros. Estando fora do processo político tanto em virtude de não estarem mais 

produzindo a contento espécies de exportação como o café no caso fluminense, 

quanto por se tratar de grupos voltados à produção interna como no caso dos 

gaúchos e paranaenses, a SNA defendia, primeiro em linhas gerais e depois como 

política pública no MAIC, a diversificação da produção interna e o uso racional dos 

recursos naturais com vistas a resgatar a "verdadeira" vocação rural do Brasil. Em 

outras palavras, a SNA era a principal representante política de uma espécie 

brasileira de conservacionismo em seu sentido amplo que dialogava com muitas das 

premissas esboçadas por Alberto Torres, um dos inspiradores da política nessa 
                                                 
199 MIRANDA DE SÁ, Dominichi. Op. Cit. Pág 108. 
200 MENDONÇA, Sônia Regina. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: Editora Hucitec, 

1997. 
201 MENDONCA, Sonia Regina. Op. Cit., pág 27, descreve o grupo: "um movimento de 

institucionalizaçào, em nível da sociedade civil e da sociedade política, de diferenciaçãodos 
interesses agrários no Brasil, ocorrido entre o fim da escravidão e as duas primeiras décadas do 
século atual [XX], unificado pelo fim último de restaurar a vocação agrícola do país, mediante a 
diversificação da agricultura nacional." 
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Sociedade. 

   Dentro dessa tradição encontram-se nomes de peso como Ildefonso 

Simões Lopes, Joaquim Francisco de Assis Brasil e basicamento todos os ministros 

da agricultura até Fernando Costa, que representariam uma fissura intraoligárquica 

das elites agrárias no país que tinham como principal motor de diferenciação uma 

compreensão de que a produção agrícola brasileira voltada exclusivamente – ou 

maciçamente – ao mercado externo estava em vias de esgotar os recursos naturais 

e não geraria mais os resultados econômicos antes esperados. Dessa feita, a SNA 

tinha como bandeiras centrais algumas das propostas encampadas pelo próprio 

Alberto Torres: a diversificação produtiva; a adoção do associativismo; a criação de 

uma instituição estatal que respondesse a essas demandas – o próprio MAIC; a 

modernização agrícola através do ensino técnico agrícola e a expansão dos estudos 

científicos voltados à produção interna; a reforma agrária como meio de fixação da 

mão-de-obra no campo202. 

   Realizando uma série de congressos e seminários, bem como 

promovendo o movimento associativo, uma espécie de movimento sindical e 

cooperativo agrícola, a SNA encabeçou medidas que visavam, em outras palavras, 

resgatar a soberania real do país, visando olhar para dentro das necessidades 

nacionais, em contraposição ao impulso produtivo do café e borracha para 

exportação. Assim, foi a SNA, através de seus ministros e técnicos, que encabeçou 

a materialização em políticas públicas de premissas encontradas – mas não só - em 

Alberto Torres dentro do prisma de seu específico conservacionismo. Não à toa, ao 

se analisar os quadros dos componentes do MAIC, encontra-se uma grande 

quantidade de torreanos, como Antônio Magarinos Torres, fundador SAAT e e um 

dos principais líderes da Sociedade;  Arthur Torres Filho, também membro fundador 

da SAAT e nome central da Sociedade; Belisário Távora, irmão de Juarez Távora; 

Francisco Magarinos Torres; Álvaro Simões Lopes; Armando Magalhães Correia, 

importante biólogo brasileiro; Alberto José Sampaio, botânico do Museu Nacional 

por trás da confecção do Código Florestal brasileiro; José Saturnino de Britto entre 

outros. É possível se dizer, portanto, que o Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, motivado pela SNA, tornou-se um dos espaços-chave para a proliferação 

do pensamento torreano. 

                                                 
202 MENDONÇA, Sonia Regina. Op. Cit. Pág 50. 
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   Não se quer dizer com isso que o Ministério era apenas um braço 

torreano, já que o pensamento positivista, como demonstrou Marcos Jungmann 

Bhering203, teve papel central sobretudo nos setores de divulgação científica com 

vistas a trazer "a luz para o campo"204, bem como institucionalizar a premissa de 

"conhecer para prever, prever para prover" no âmbito da agricultura. Mas, é inegável 

que essa premissa positivista é visível e compatível com as linhas gerais do 

pensamento torreano, não gerando com ele atritos, mas uma sinergia forte. A função 

do Ministério, portanto, como explica Antonio Carlos de Souza Lima, podia ser 

compreendida como um "exercício de uma pedagogia para o 'progresso' do campo, 

simultânea à invenção do atraso em que se encontraria o mundo rural no Brasil"205. 

   Essa pedagogia passava também pela produção de uma série de 

publicações científicas pensadas para o grande público e para o público rural, como 

é o caso das revistas A Lavoura, Brasil Agrícola, Lavoura e Criação e Revista dos 

Fazendeiros. Essa produção tinha o apoio e, em alguns casos a própria subvenção, 

do Serviço de Informação e Divulgação do Ministério. 

   Com o movimento revolucionário de 1930, o Ministério passaria por 

grandes mudanças, e seu enfoque, para além de ser um âmbito concorrencial às 

políticas agrícolas das oligarquias estaduais, tornou-se um espaço mais complexo 

que reunia membros das antigas elites oligárquicas cafeeiras e também novos 

representantes dos projetos de desenvolvimento nacional encabeçados por 

cientistas, tenentistas e os membros das SNA. Em meio a desordem que se 

instaurou com a revolução, o processo de reconstrução nacional foi produzido 

lentamente a partir de um longo embate entre forças políticas divergentes. O 

Ministério, por sua vez, não estaria fora desse embate, sendo àquela altura uma 

importante arena de embate político e econômico. 

   Em dezembro de 1932, Getúlio Vargas convida o líder dos tenentes, do 

Club 3 de Outubro e presidente da SAAT, Juarez Távora, para assumir a pasta do 

Ministério com o intuito de produzir uma profunda reforma ministerial e organizar o 

                                                 
203 BHERING, Marcos Jungmann; MAIO, Marcos Chor. Ciência, positivismo e agricultura: uma 

análise do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio na Primeira República. In: Revista Varia 
História, Vol 27, no. 46, p. 689-709, Belo Horizonte: 2011.; BHERING, Marcos Jungmann. 
Positivismo e modernização: políticas e institutos científicos de agricultura no Brasil (1909-1935). 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde 
da FIOCRUZ, 2008. 

204 BEHRING, Marcos Jungmann; MAIO, Marcos Chor. Op. Cit. Pág 702. 
205 LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um grande cerco da paz: poder tutelar, indianidade e formação 

do Estado no Brasil. - Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, pág 108. 
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processo legislativo referente ao Código Florestal, de Minas, Águas e Caça e Pesca, 

seguindo o impulso reformador geral daqueles anos. Do antigo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, resultará a versão alterada apenas sob o título de 

Ministério da Agricultura. Dentre as mudanças ocorridas, algumas até pouco antes 

de Távora, em fins dos anos 1930, o Museu Nacional vai para o recém criado 

Ministério da Educação e Saúde Pública, e o Serviço de Proteção aos Índios vai ao 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mas muito de seus atores continuam 

em diálogo com os membros da pasta da Agricultura. Outras entidades, como o 

Jardim Botânico, os Hortos Florestais, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil 

e os Institutos de Química e Biológico continuaram vinculados a pasta original, o que 

demonstra uma grande continuidade do Minisitério como um espaço de ciência. 

   Quando Juarez Távora assume a pasta, no ímpeto de iniciar sua 

reforma ministerial, elenca alguns problemas que encontrara na pasta deixada por 

Assis Brasil, representante da SNA206: a irracionalidade administrativa, 

consubstanciada na concentração decisória dos serviços técnicos na mão do 

Ministro; isolamento de cada um dos serviços técnicos, não havendo comunicação e 

ações conjuntas entre eles; acúmulo de papéis na Diretoria Geral de Agricultura, que 

devia autorizar quaisquer procedimentos; e, evidentemente, como era de se esperar, 

a penúria de recursos disponíveis para o Ministério. 

   Frente a essas questões, Távora inicia um projeto de racionalização 

administrativa que acaba pondo em prática algumas de suas ideias já esboçadas em 

À guisa de depoimento, bem como uma retomada explícita de Alberto Torres como 

fundamento de uma nova união entre saber científico e saber institucional (jurídico e 

político). No relatório que envia ao Chefe do Governo Provisório, Getúlio, chega a 

descrever qual deve ser a função do Ministério face a Economia Nacional, afirmando 

que até então a pasta era apenas uma "verdadeira diferencial da função integral que 

devia realizar (...) em relação à nossa produção"207. Ressalta o papel de ser um 

órgão que objetiva racionalizar a produção nacional, e por racionalizar entenda-se 

conservar no sentido técnico do termo. Távora retoma a lição de "(...) Alberto Torres 

– o mais profundo e realista dos pensadores políticos brasileiros – que 'a nossa 

atividade agrícola, desde os tempos coloniais, tem sido um processo de devastação 

                                                 
206 TÁVORA, Juarez. O ministério da agricultura na vigência do governo provisório 1930-1933. Rio de 

Janeiro: Diretoria de Estatística e Publicidade do Ministério da Agricultura, 1933, pág. 7. 
207 TÁVORA Juarez. Op. Cit. Pág 19. 
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da terra, sem protesto de ninguém'"208. Para dar um fim ao que o ministro denomina 

como "saque às riquezas naturais do país", o Ministério da Agricultura deveria 

assumir a tarefa de racionalizar a produção brasileira através das seguintes 

diretrizes, que se expõe de maneira abreviada abaixo: 

 
a) estudar o aproveitamento das matérias primas minerais, vegetais e 
animais, com que nos fadou a natureza, de forma a padronizar e fiscalizar 
os tipos de produção, educando o produtor e garantindo o consumidor; 
b) extender a rede de pesquisas geológicas e mineralógicas do País (...) 
c) avaliar a disponibilidade da energia utilizável pela indústria, determinando 
a potência de nossas quedas d'água (...) 
d) aperfeiçoar, cientificamente, nossa condições agrícolas (...) 
e) estudar a adaptação de plantas e animais exóticos (...) transformando-os-
, racionalmente, em novas fontes da riqueza nacionalização; 
f) garantir, cientificamente, meios de defesa contra pragas e enfermidades 
(...) 
g) finalmente, modificar, pela instrução técnico-profissional racional e 
cuidadosamente ministrada – a mentalidade rotineira do nosso meio 
agrícola e pastoril.209 

 

   Nas sete diretrizes gerais propostas pela Reforma Távora, identifica-se 

algumas características discursivas comuns: apelo ao saber científico como meio de 

racionalização; aposta na educação do produtor rural como forma de materializar as 

ideias dos regulamentos e leis; aposta na expansão do papel industrial do ministério 

como fornecedor das fontes da vida econômica do Brasil, ou seja, a energia, 

minérios e alimentos. Em carta enviada a Getúlio Vargas, em que Távora expõe 

suas exigências para ser Ministro da Agricultura210, fica claro que o líder dos 

tenentes já conhecia os problemas do ministério, em especial a desorganização e a 

crise orçamentária, e já tinha de forma planejada o que esperava fazer, de tal sorte 

que para aceitar o cargo, impõe ao Chefe do Governo "dispor de ampla autorização 

para – si preciso for – transformar, completamente, o mecanismo burocrático do 

ministério, a começar pelas chefias de serviços, liberando, o mais possível, da 

trituração de suas engrenagens, a atividade técnica, e tendendo a descentralizar, 

sob a fiscalização eficiente desta, as funções administrativas exercidas nos 

Estados"211. 

   A Reforma, portanto, não buscava centralizar o poder, que já era visto 

assim pela mão hipertrofiada da SNA, mas antes realizar uma diástole em que 
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nesse vácuo poderia ser possível expandir os trabalhos de coordenação e, 

sobretudo, a produção organizada e útil de conhecimentos científicos e a 

conscientização pela educação de novas práticas rurais. Esse movimento fazia parte 

de uma reorganização maior do país por trás da formação do novo regionalismo 

brasileiro, bem como era uma estratégia de superar o dualismo MAIC-Secretarias 

Estaduais de Agricultura que foi a regra durante a Primeira República. Sua reforma, 

portanto, visava descentralizar para unificar o projeto nacional de desenvolvimento 

através da agricultura. Sônia Regina Mendonça, estudando a política agrícola dos 

anos 1910-1945 aponta para esse sentido, ressaltando tratar-se de uma fase em 

que o Ministério, aprofundando as tendências da Primeira República, e inovando no 

aspecto de diversificação da produção agrícola para exportação, começou a ser 

visto como um "instrumento estratégico na construção do Estado Nacional"212. 

   O resultado foi atingindo através da organização de um sistema 

departamental para o Ministério, com autonomia em três grandes áreas: o 

Departamento Nacional de Produção Animal (DNPA), o Departamento Nacional de 

Produção Vegetal (DNPV) e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Se antes o sistema de diretorias gerava um isolamento das atividades, pelo sistema 

departamental, todas as tarefas do ministério estariam coordenadas em suas 

atividades locais e, sobretudo, contariam com uma diretoria vinculada ao Gabinete 

do Ministro, a Diretoria Geral de Pesquisas Científicas. A essa diretoria, Távora dá 

especial destaque na Reforma. Sua função seria, retomando um topoi de sua 

tradição intelectual, "fundamentar em bases científicas daquilo que se vem fazendo 

entre nós em processos empíricos e irracionais"213. Trata-se da materialização de 

uma proposta muito bem sistematizada por Oliveira Viana em Problemas de Política 

Objetiva no entorno da ideia de Conselhos Técnicos. 

   Antes mesmo da Revolução de 1930, Oliveira Viana vinha realizando 

fortes críticas ao processo legislativo no Brasil por ser um produto exclusivo das 

elites estatais encasteladas no parlamento. Acusando a legislação brasileira de 

inorgânica e incapaz de se conectar ao povo, Viana defendia que, à maneira do que 

vinha ocorrendo na Itália, França, Alemanha e Inglaterra, uma reforma institucional 

fosse inserida no processo legislativo abrindo a participação para especialistas 

                                                 
212 MENDONÇA, Sônia Regina. Sociedade civil, sociedade política e agricultura no Brasil (1910-

1945). In: História e Perspectivas. Uberlândia, num 48, 2013, pág 79-80.  
213 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 71. 
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técnicos que possuíssem conhecimento dos reais problemas que as leis nacionais 

poderiam combater. Utiliza, inclusive, como exemplo de uma legislação que não 

funciona por ausência de adesão social, em virtude da ignorância e incapacidade 

técnica do diploma, as próprias propostas e medidas tomadas pelo Ministério da 

Agricultura na Primeira República214, como as políticas florestais dos Estados. 

   Os Conselhos técnicos, que inclusive já existiam na Primeira 

República, como o exemplo do Conselho Nacional do Trabalho, deveriam ser 

expandidos e capilarizados para as regiões longíquas do Brasil. Através deles, e não 

pela representação eleitoral construída a partir de eleições questionáveis do regime 

oligárquico, é que se poderiam conhecer os reais problemas nacionais e, uma vez 

filtrados pelos membros desses conselhos que seriam representantes 

eminentemente técnicos (cientistas, juristas, economistas etc), é que se poderia 

elaborar projetos de lei sólidos e eficazes, com adesão social. Mas, para isso, seria 

preciso um golpe de humildade dos representantes do congresso bem como do 

próprio presidente da República. Seria necessário "hombridade", "franqueza" e 

"sinceridade" para confessar "como o grande Woodrow Wilson, que não há homem 

público que possa ter a pretensão de conhecer, na sua totalidade, os interesses do 

seu país"215. 

   Tais Conselhos, portanto, seriam um mecanismo, no olhar de Oliveira 

Viana, de realmente democratizar a política e as soluções estatais. Não pelo 

mecanismo falho da representação eleitoral, que tantas vezes ele caracterizava 

como "politiquice" e "politicalha", mas pela capacidade de levar soluções técnicas e 

concretas aos problemas dos lugares mais remotos da nação, sem a intermediação 

de um sistema de compadrios constituído por deputados e secretários de estados, 

com toda a consequência evasiva e patrimonialista que essa dependência criaria. 

Uma substituição, portanto, do embate político pautado até então na forma retórica 

dos discursos parlamentares, pela análise fria de problemas levados a uma sala de 

reunião recheada de indivíduos diplomados em áreas técnicas e com capacidade 

de, supostamente, separar suas convicções político-partidárias dos problemas ali 

trazidos. 

   Essa nova institucionalidade combinaria, para seu perfeito 

funcionamento, com a ascensão das propostas corporativistas e cooperativistas tão 
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115 
 

em voga nos anos 1930. Representantes de corpos sociais específicos (produtores 

rurais, operários urbanos, comunidades locais) se organizariam, sob a tutela estatal, 

e remeteriam seus problemas a essa outra instância decisória localizada na capital 

federal. Esse mecanismo de conexão dos corpos sociais locais com os corpos 

técnicos nacionais constituíriam uma resposta ao atomismo liberal e, ao mesmo 

tempo, formariam uma saída realista e democrática tipicamente nacional, posto que 

voltada às questões mais preementes do país. De fato, após a passagem de Távora 

pelo Ministério, vários Conselhos Técnicos serão criados, como o Conselho de 

Caça, o Conselho de Pesca, o Conselho Florestal etc. 

   Entretanto, para se realizar essas mudaças, algumas pontes 

tradicionais tiveram de ser implodidas, e uma flexibilização de grupos políticos teve 

de ser imposta. A SNA, até então homogênea no Ministério, teve de abrir mão de 

alguns cargos e posições, e mesmo torreanos clássicos tiveram de ceder para a 

entrada de representantes das elites oligárquicas paulistas e mineiras. Esse 

movimento fica muito visível ao se ler uma carta216 de Alcides Gentil a Távora 

questionando a exclusão de um "torreano de grande merecimento" da comissão de 

reforma do Ministério, tratava-se de Arthur Torres Filho. Em resposta217, Távora 

alega a exclusão para reduzir "injuções de ordem pessoal", pois somente assim, 

após terminar a reforma, seria possível encaixar "o ideal heróico" – de Torres – às 

"possibilidades práticas". 

   Outra preocupação da Reforma estava relacionada com a educação. 

Já se falou da promoção de publicações e do ensino agrícola, que vinha se 

desenvolvendo desde a Primeira República. Mas, após a Revolução de 1930, o 

papel da educação dentro do Ministério se expande, sobretudo seguindo o 

movimento maior que ocorria desde os anos 1920 com a ampliação das Inspetorias 

de Instrução Pública e, especialmente, com o movimento escola novista. Criou-se 

uma Diretoria de Educação, com objetivos de divulgar estatísticas educacionais e 

culturais, além de promover o ensino prático de técnicas agrícolas, utilizando para tal 

tanto um sistema de intercâmbio de bibliotecas e de publicações na prestigiosa 

Revista Nacional de Educação218. 

   Essa olhar para a educação, em especial com o movimento da Escola 
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Nova, é importante dentro das propostas torreanas, que tanto acusava o problema 

de desorganização do país como fruto da falta de educação e não de atributos da 

raça. Além disso a tônica dos anos 1920 em diante é de uma aposta paulatina na 

educação como principal meio de difusão de saberes que superariam o estado de 

coisas criados pelo tradicional uso da retórica política. Ao se ler o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação219, de 1932, é de se notar que o único autor brasileiro citado 

– ao lado de pedagogos franceses e americanos – é Alberto Torres. Recuperando a 

crítica à abstração da elite ilustrada brasileira, no manifesto se afirma a necessidade 

de uma educação voltada à prática, aos problemas concretos do país, com vistas a 

construção da própria noção de nacionalidade. Laila Maia Galvão220, em tese que 

estuda as relações entre a educação e o direito nos anos 1930, aponta que Anísio 

Teixeira, um dos principais nomes do movimento escolanovista, era muito 

influenciado pelo progressivismo dos Estados Unidos, e especialmente, pela figura 

de John Dewey, cujas ideias em muitos pontos se conectam com as propostas 

torreanas. Além disso, figuras fundadoras da SAAT, como Edgar Roquette-Pinto e 

Amanda Álvaro Alberto, são assinantes do manifesto, e em mais de uma 

oportunidade afirmavam a necessidade de se repensar as políticas públicas de 

educação com vistas a solução de problemas práticos e da formação da 

nacionalidade. 

   Esse movimento, por sua vez, não se encerraria no âmbito da 

pedagogia. Além do fato de Anísio Teixeira e tantos outros educadores da época 

serem formados em direito, a partir dos anos 1930 esse movimento se desdobrou 

em dois âmbitos, primeiro na criação das Reformas Educacionais de Francisco 

Campos e posteriormente de Gustavo Capanema, e depois na formação de uma 

nova expressão do pensamento jurídico: a pedagogia jurídica. 

   As reformas educacionais eram especialmente importantes por abalar 

as tradições jusnaturalistas mais católicas, defendidas entre outros por Amoroso 

Lima (o Tristão de Ataíde), além de por em xeque o ensino religioso obrigatório. E, 

segundo, por criar disciplinas nos cursos de direito que evidenciam a ascensão de 

um saber jurídico cada vez mais técnico e voltado à concretude, como é o caso da 
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Introdução ao Estudo do Direito, em substituição da Filosofia do Direito, e também 

da disciplina de Economia Política, já no primeiro ano das faculdades, vista como 

disciplina capaz de revelar ao jurista os concretos problemas que o direito deveria 

ter de responder. Note-se, ainda, o fato de Economia Política ter tido como um dos 

principais exemplos de professor o futuro ministro do STF Hermes Lima221, autor 

materialista e com flertes marxistas. 

   Já a pedagogia jurídica, aparece como uma concepção presente nas 

atividades estatais daquele período, ainda que nem sempre com esse título, mas 

como uma confiança de que a lei seria mais que um diploma punitivo, mas teria de 

ser um instrumento educativo, gradual e civilizatório. A crença é de que a lei poderia 

ensinar a população ao ser divulgada em cartilhas e escolas, e em eventos públicos 

e festas. Esse termo, na verdade, aparece sistematizado somente anos depois na 

publicação de um livro de Gil Duarte intitulado A paisagem legal do Estado Novo222. 

Retomando as mudanças que ocorriam desde o Governo Provisório, já que os 

ideólogos do Estado Novo sempre buscavam ver a ditadura como um processo de 

retomada e continuação daquele processo de 1930, Gil Duarte aponta que apenas 

uma boa lei produzida por corpos técnicos são insuficientes, mas é preciso que o 

estado se empenhe em "fazer a lei pegar" através da educação. Assim, "uma boa 

cultura legal, deve fazer parte substancial, a pedagogia da lei, sem o que se fará, 

apenas, uma obra puramente empírica"223, sem coordenação das ações sociais. 

Duarte vê no Departamento de Imprensa e Propaganda o principal órgão de 

ocupação dessa tarefa, utilizando seus mecanismos de rádio, publicações para 

escolas e uma mudança profunda nas técnicas de redação da lei, à moda do que os 

torreanos, como Alcides Gentil, já se pronunciavam. 

   É dentro desse quadro, que vem se desdobrando lentamente as 

inovações educacionais a partir de 1920 como os programas de rádio organizados 

por Roquette-Pinto224, que abarcavam os novos estudos do Museu Nacional e das 

diretorias científicas do Ministério da Agricultura, bem como a profusão de revistas e 

publicações sobre silvicultura, agronomia e o mundo rural como um todo225. 

                                                 
221 Sobre essa questão, ver o estudo de LOPES, José Reinaldo de Lima. Op. Cit. 
222 DUARTE, Gil. A paisagem legal do Estado Novo. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 

1941. 
223 DUARTE, Gil. op. Cit. Pág 131. 
224 DUARTE, Regina Horta. Op. Cit. Págs 78 e ss. 
225 SILVA, Filipe Oliveira da. Matas folheadas: imprensa, práticas letradas e sociabilidades de 

proteção à natureza na Revista Florestal (1929-1949). Rio de Janeiro: Programa de Pós-



 
 

118 
 

   A concepção aqui, conforme também demonstrou Mariana de Moraes 

Silveira226, é de enxergar o âmbito de eficácia da lei como prova dos nove do 

pedigree nacional de um diploma jurídico. Se o diploma funcionasse eficazmente, 

através do ensino e voluntarismo do Estado em divulgar suas medidas, estar-se-ia 

frente a uma lei tipicamente brasileira, adaptada e conectada aos concretos 

problemas nacionais. 

   Com esse rol de iniciativas, observa-se que o Ministério da Agricultura 

estava localizado no cruzamento entre os discursos jurídicos e científicos, visto 

como um órgão fundamental para pensar o Estado que devia se erguer a partir dali, 

sob um novo projeto, de caráter nacional e prático. O direito, por sua vez, 

acompanhava essa tendência mais geral visível desde o início do século XX, de 

cada vez mais se tecnicizar e assimilar novas técnicas e novos saberes, sem, com 

isso, deixar que sua linguagem perdesse validade nos espaços decisórios da política 

e do Estado. 

   É este novo Ministério, espaço específico de produção de políticas 

públicas, que participará, por força do Regimento da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1933-1934 de várias de suas sessões, enviando uma série de 

substitutivos e sugestões ao que se produzia naquele campo. A atuação do 

Ministério na produção da Constituição de 1934 é o que se investigará a partir de 

agora. 

 

2.2 Juarez Távora e a constitucionalização do conservacionismo 

  
   Com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e sua 

organização pelo Regimento Interno (aprovado no decreto 22.621 de 1933), ficou ali 

estabelecido pelo Art 53, parágrafo 5º, a existência da faculdade de Ministros de 

Estado participarem da Assembleia e expor as propostas ministeriais à nova 

Constituição. Juarez Távora, que havia reformado todo o Ministério, viu nessa 

oportunidade uma chance de expandir suas propostas localizadas em uma só 

instituição e transformá-las em um parâmetro geral da nova Constituição. Além 

disso, tratava-se de uma forma de se levar ideias construídas pelos grupos a que ele 
                                                                                                                                                         

graduação em História da UFRJ, Dissertação de Mestrado, 2017. 
226 SILVEIRA, Mariana de Moraes. Revista em tempos de reformas: pensamento jurídico, legislação 

e política nas páginas dos períodicos de direito (1936-1943). Belo Horizonte: Programa de Pós-
Graduação em História da UFMG, Dissertação de Mestrado, 2013. 
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se vinculava (Clube 3 de Outubro e SAAT, especialmente) para o seio do debate 

constitucional. 

   Távora participa como Ministro das reuniões da Assembleia em sete 

ocasiões que vão de dezembro de 1933 a maio de 1934. Discute questões 

tributárias; de racionalização administrativa; propõe – reforçando as discussões da 

Subcomissão Itamaraty – a criação do Poder Coordenador torreano, nomeado por 

ele como Conselho Federal; estabelece também parâmetros para a criação de 

Conselhos Técnicos nacionais e locais; e discute longamente a regulação dos 

direitos de propriedade das riquezas naturais, em especial os minérios e as quedas 

dágua. 

   Em várias dessas discussões vê-se a atuação direta dos técnicos e 

cientistas do Ministério bem como a divulgação e tentativa de emplacar muitas das 

ideias torreanas que ele comungava. Ao fim das participações do Ministro, foram 

entregues aos constituintes dez longos relatórios produzidos pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral e escritos especialmente pelo Diretor do Serviço de 

Águas, Francisco Magarino Torres, um dos membros fundadores da Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres. 

   Na primeira participação de Juarez Távora na Assembleia Nacional 

Constituinte, em 18 de dezembro de 1933, ele buscou apresentar de maneira 

sintética as "15 teses em que procurei resumir as minhas ideias e as ideias de 

alguns amigos e companheiros de lutas, ora interessados, todos, no sentido ou 

tendência geral que vai caracterizar o conjunto da Constituição"227. Ali estaria a 

espinha dorsal de um projeto constitucional organizado por um olhar técnico e atento 

à aos problemas nacionais. Muitas das medidas ali defendidas encontram direta 

correspondência no projeto de revisão constitucional torreano. 

   Reafirmando sua reserva à Constituição de 1891, e seguindo o coro 

das críticas esboçadas na publicação À margem da história da república, Távora 

aponta a ficção teórica da Constituição anterior, e cita, em manuscrito que formou o 

esboço de seu discurso, Alberto Torres ao impor como tarefa daquela assembleia, 

que 

 

                                                 
227 TÁVORA, Juarez. O Ministro da Agricultura perante a Assembleia Nacional Constituinte. Diretoria 

de Estatística da Produção (Secção de Publicidade) do Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro: 
1934, pág 3. 
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IV Tese – "Às lantejoulas de uma Const. feita de retalhos de civilizações 
alheias – devemos preferir um pacto modesto que reflita em sua 
originalidade as necessidades, tendências e realidades de nossa cultura, de 
nosso povo e de nosso meio geográfico" em condições de ser 
compreendida e executada pela elite deficiente de que dispomos.228  

 
  E para superar a fetichismo teórico das ideias exóticas, somente 

representantes conhecedores do interior do país, com todas suas dificuldades, 

estariam aptos a promover a mudança nacional que se esperava. E Távora, tendo 

sido revolucionário em 1924 e novamente em 1930, circulara no país desde a 

Coluna Prestes, passando pelos embates da Revolução de 1930, de 1932 e também 

como chefe dos interventores do norte. Assim, afirma sua autoridade de conhecedor 

da realidade nacional e dos problemas objetivos da república ao se afigurar como 

uma cria do sertão. 

 
Conheço como bem poucos, dentro desta Casa, a realidade da vida no 
interior do país. Sou filho do sertão; no sertão me criei, e, depois de haver 
estudado em centro como o Rio de Janeiro, os ventos do destino me 
atiraram novamente, durante mais de um ano de peregrinação, pelos 
recantos mais desconhecidos do país, e pude, nesse longo contacto com as 
nossas realidades, sentir que, em regra, aquilo que se legisla, sob a 
impressão do ambiente das capitais, é, no interior, mera ficção, senão um 
escárneo (muito bem), por que não representa, de fórma alguma, cousa 
sequer exequível para essas populações que, constituindo, embora, a 
maioria dos brasileiros, não estão habituadas a ser ouvidas, a ser sentidas 
nas suas angustiosas necessidades (apoiados), nem pela ação direta dos 
governos, nem pela atuação indireta das leis (muito bem), estabelecidos, 
uns e outras, - isto é rigorosamente uma verdade – à sua inteira e absoluta 
revelia.229 

 
   Em resposta a esse problema de desconhecimento por parte do Estado 

do interior do país, Távora se opõe a eleição direta para os Estados e União, 

reconhecendo somente a justiça e democracia do sufrágio universal na esfera 

municipal, posto que próxima dos sertanejos, além de ser um mecanismo de freio do 

coronelismo. Além disso, a superação da ignorância da União das questões locais 

se daria pela edificação do Conselho Federal (o Poder Coordenador torreano) e pela 

difusão dos Conselhos Técnicos no interior do país, experiência essa que ele já 

efetivara no interior do Ministério sob sua tutela. 

   Somente com a criação desse "super-organismo", para ficar na 

expressão dele, é que se retiraria do Poder Executivo o espaço de personalismo e 

                                                 
228 CPDOC/FGV JT dpf 1932.01.00/1  
229 TÁVORA, Op. Cit. Pág 4. 
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discricionaridade tão comum, em sua opinião, no regime pré-revolucionário. O 

Conselho Federal, composto por um eleito de cada entidade da federação, e 

assessorado pelos Conselhos Técnicos formados por cientistas de renome e ativos 

no serviço público, teria a competência de executar, tal como Torres objetivava, a 

Intervenção Federal nos assuntos relativos à soberania econômica, fiscal e militar 

das mais distantes regiões nacionais. Retirando do poder parlamentar o espaço de 

escolha dos destinos dessas questões palpitantes à sobrevivência física do país, 

estar-se-ia racionalizando a administração, tal como ele havia feito – e não deixava 

de se vangloriar e ser vangloriado por correligionários – no Ministério da Agricultura. 

Assim, defende perante a Assembleia: 

 
Preconizo essa interferência indispensável do Conselho Federal na órbita 
de prerrogativas do Estado, porque reputo de suma importância, do ponto 
de vista da racionalização administrativa, que a solução de certos 
problemas fundamentais do povo brasileiro, dependentes simultaneamente 
das alçadas da União e dos Estados, quando não também das dos próprios 
Municípios, se não processe isoladamente – isto é, sujeita a omissões e até 
a contradições – dentro de cada uma dessas esferas administrativas.230 

 
   A defesa da redução do papel do parlamento na escolha de questões 

vistas como eminentemente técnicas passava também por uma alteração da própria 

natureza do Poder Legislativo. Em meio aos anos em que as ideias de 

representação profissional, de classe e de parlamentares corporativos vinha 

crescendo nos debates públicos, Távora defende a necessidade de se tutelar a 

democracia pela palavra dos saberes vinculados à áreas profissionais que realmente 

competissem para o desenvolvimento econômico do país. E nessa defesa é 

acompanhado por uma série de constituintes, entre eles, Nogueira Penido, membro 

da Comissão de Constituição, e um dos mais atuantes parlamentares nessa 

questão. O constituinte mencionado acusa Távora, apesar de não ser jurista, de 

estar atento e sintonizado com as mais importantes discussões europeias sobre o 

tema, ao reconhecer que sua opinião era subscrita por "autores da competência do 

professor de direito Leon Duguit, de Posada, grande técnico de direito público, de 

Max Adler" além, como era de se esperar, ser representativa de um diagnóstico 

tipicamente brasileiro, já encontrado na "autoridade de vulto político, de um chefe 

republicano, da envergadura de Borges de Medeiros" 231. 

                                                 
230 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 7. 
231 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 11 
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   À essas mudanças de caráter institucional-político e de valorização do 

saberes técnicos tão bem representadas pelo Ministro que se formou nas fileiras da 

Escola Militar do Realengo, acompanharia também a edificação de uma Nova 

Política Geográfica. O tema da redivisão territorial do Brasil nos anos 1930 era um 

dos mais importantes. Desde a crise da Guerra do Contestado em 1912-1916, 

passando pela Coluna Prestes, movimentos tenentistas e pela secessão paulista em 

1932, a compreensão de que seria preciso refundar o Mapa do Brasil era grande. 

Sendo os Estados herdeiros das antigas províncias, que por sua vez tinham seu 

território inicialmente constituído seguindo a lógica colonial portuguesa das 

capitanias hereditárias, Távora foi um dos maiores entusiastas da reorganização 

administrativa e territorial a partir do desmembramento de antigos Estados imensos 

(como Goyaz, que ele acusa demorar 40 dias para atravessar, ao lombo de um 

cavalo) e a incorporação de regiões vistas como naturalmente pertencentes a outros 

entes federativos (como o leito do Rio São Francisco que seria fundamentalmente 

pernambucano). A ideia, cunhada nesse contexto, e desenvolvida por torreanos 

como Mário Augusto Teixeira de Freitas, futuro fundador do IBGE, Everardo 

Beckhauser e também por Segadas Vianna, era a de se construir uma federação 

guiada pela hidrografia, densidade populacional e equivalência territorial dos 

Estados, e não mais por linhas imaginárias que remontavam à uma lógica de Antigo 

Regime, tais como às das Capitanias. Aparecia também, mais uma vez, o tema da 

mudança da Capital para o interior do país, como forma de concretizar a 

organização nacional e aumentando o dinamismo da vida nacional pela criação de 

novas rotas e formas de integração da hinterland. 

   Em publicação encontrada no acervo pessoal de Juarez Távora 

encontra-se a exposição de motivos do projeto Segadas Vianna preparado para a 

Assembleia Nacional Constituinte que Juarez Távora tenta encabeçar. O modelo 

sugerido nessa primeira versão de redivisão territorial foi organizado no mapa abaixo 

exposto232. 

 

                                                 
232 CPDOC/FGV JT dt Redivisão Territorial (2)  
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   Mas foi o militar Thiers Fleming, importante ator do processo de 

definição dos limites entre Santa Catarina e Paraná, que coube a maior parte dos 

estudos de redivisão territorial apresentados para subsidiar os debates 

constitucionais. A obra, posteriormente editada como uma coletânea dos relatórios, 

foi publicada em 1939 e intitulada Nova Redivisão Territorial do Brasil233. Nesse 

estudo se apresenta de forma gráfica o projeto de redivisão territorial encabeçado 

pelo Ministério da Agricultura, que levou o nome de "Plano Juarez Távora".  O 

discurso de 17 de março de 1934 é inteiro voltado à regulamentação desse 

processo, que teria, novamente, no Conselho Federal, a principal instância 

deliberativa, em contraposição ao federalismo marcante da Primeira República. 

Nessa proposta, a hidrografia tomava um papel importante como construtora de 

fronteiras naturais e a densidade populacional também ocupava um fator de 

destaque para a reordenação do território. Abaixo a proposta: 

 

                                                 
233 FLEMING, Thiers. Nova redivisão territorial do Brasil. Rio de Janeiro: 1939. 
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   Já Everardo Beckhauser, pai da geopolítica brasileira e importante 

torreano, trazia desde seu livro fundador Problemas do Brasil – O espaço234, uma 

configuração mais próxima aos processos de expansão em direção ao Oeste dos 

Estados Unidos, em que o tamanho dos Estados, e sua correta manifestação 

geométrica deveriam sobrepor-se aos modelos naturalistas. Nessa proposta, 

também enviada ao Ministério da Agricultura, a figura dos Territórios Federais 

ganhara relevo, novamente remetendo-se a tradição estadounidense de 

expansionismo territorial. As figuras dos Territórios, posto que administradas 

diretamente pela União, significavam um forte golpe àqueles que buscavam manter 

alguma estrutura de federalismo no Brasil, e essa aposta acabava por jogar água no 

moinho da concepção de "federalismo centralizado" que viria mais adiante pela pena 

                                                 
234 BECKHAUSER, Everardo. Problemas do Brasil – O espaço (estrutura geopolítica). Rio de  

Janeiro: Grupo Editor Omnia, 1933. 
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de Azevedo Amaral, o principal ideólogo do Estado Autoritário nos anos da ditadura 

de 1937-1945. Eis o modelo: 

 

   Para se por em prática esse processo, o Ministro da Agricultura propôs 

que a constituinte adicionasse em seu anteprojeto um artigo específico para 

desmembramento, incorporação e subdivisão dos Estados. O texto posteriormente 

foi aprovado, com modificações acerca do procedimento, e materializado no Art. 14 

da Constituição de 1934235. 

   As principais justificativas para essa mudança, nas anotações 

encontradas no acervo pessoal do Ministro, são da seguinte ordem: 1) trata-se de 

uma divisão territorial anacrônica; 2) a oportunidade da nova Constituição mostrava-

se como chance única de resolver de uma só vez um problema secular do país; 3) a 

vantagem de agora se ter um corpo técnico (militares e geólogos do Ministério) que 

poderiam traçar o novo mapa nacional longe das influências políticas oligárquicas. 

                                                 
235 Cujo texto  é: "Art 14 - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, 

para se anexar a outros ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas 
Assembléias Legislativas, em duas Legislaturas sucessivas e aprovação por lei federal." 
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   O modelo vitorioso viria ganhar vida apenas em 1943, com o decreto 

5.812. Ali estariam criados os territórios federais do Iguassú, Ponta Porã, Guaporé, 

Amapá e Rio Branco236. Esse resultado foi muito tímido perto das aspirações que o 

Ministério advogava e, por isso, perdeu o entusiasmo não frutificando essas 

reformas no longo prazo. Mas algo restou com longevidade de todo esse processo: 

a invenção do novo regionalismo brasileiro, com o nascimento do "Nordeste" e o 

estabelecimento pelo Estado de uma série de identidades culturais que 

transpassavam as características dos Estados individualmente postos, como é o 

exemplo da reserva de artigos da Constituição sobre a seca no nordeste. 

   Já dentro dos embates relativos a constitucionalização do pensamento 

conservacionista, Távora dedica a maior parte de suas discussões, trazendo à 

Assembleia os principais argumentos construídos pelos Departamentos que ele 

criara com as Reformas do Ministério da Agricultura. Dentro dessa seara, inicia sua 

reflexão resgatando o papel que se espera na nova república à aplicação e 

concepção dos direitos fundamentais individuais. Em sua décima terceira tese, 

afirma ser fundamental "dar às prerrogativas individuais asseguradas pela 

Declaração de Direitos da Constituição de 1891, um sentido mais prático e humano", 

bem como objetivando-as "subordinar (...) a cada passo, o interesse do indivíduo às 

conveniências superiores da coletividade"237, e, por trás dessa afirmação, estaria se 

enfrentando o polêmico debate sobre a nova concepção de propriedade esperada 

para o novo país que estava nascendo. 

   Assim, no Manifesto do Clube 3 de Outubro frente a Assembleia 

Nacional Constituinte, encabeçada por Távora e outros representantes, encontra-se 

a passagem acima descrita e, ainda três diretrizes máximas: 

 
a) é mantido o respeito ao direito patrimonial de propriedade, subordinando-
o, porém, em todas suas modalidades, aos imperativos oriundos de sua 
finalidade social. 
b) as MINAS e as QUEDAS DÁGUA, sendo um bem doado pela natureza e 
que interessam visceralmente a coletividade, devem ser consideradas 
propriedade inalienável da NAÇÃO; 
c) o Estado deve garantir a todo indivíduo apto para o trabalho uma 
atividade em que ele ganhe a sua subsistência.238 

                                                 
236 Para mais informações, vide HANSEN, Thiago Freitas. Imaginários da modernização do direito na 

Era Vargas: integração, marcha para o oeste e política indigenista (1930-1945). Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, 2014, 
pág. 99 e ss. 

237 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 13. 
238 CPDOC/FGV JT dpf 1932.01.00/1  
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   Além da relativização do absolutismo proprietário, Távora e o Clube 3 

de Outubro conectavam o direito de trabalhar a essa questão, vista como obrigação 

a ser fornecida pelo Estado. Não haveria mais espaço para que o individualismo 

proprietário impedisse o trabalho alheio, sendo o Estado o mecanismo de mediação 

e moderação dessa tensão. 

  Sobre as águas e minas, em especial, Távora ainda encarava que 

esses elementos da natureza, não poderiam ser entendidas como passíveis de 

serem apropriados individualmente, como era feito durante o regime da acessão, 

vigente na Constituição de 1891, em que o proprietário do solo teria também direito 

ao subsolo. Estar-se-ia frente a necessidade de superação dessa doutrina liberal (de 

fato apoiada na cultura jurídica ocidental muito anterior ao liberalismo, ao menos 

desde Acúrsio), em prol de uma atitude que visasse, à moda do que era defendido 

pelo Clube de que era presidente, "socializar as riquezas naturais, como as jazidas 

minerais e as quedas d’água, transformando-as em patrimônio inalienável da 

Nação"239. 

   Resgatando um argumento próximo do direito natural à propriedade de 

John Locke, que entendia o poder do sujeito sobre as coisas como extensão do 

trabalho individual, as dificuldades práticas do uso das minas e águas, que exigiam 

grande monta de investimentos para sua exploração, seriam a justificativa, pela 

incapacidade de serem supridos por empreendedores individuais, para a 

transferência desses bens para o domínio da União240. 

   A convicção para essa mudança no regime proprietário não adviria de 

concepções ideológicas de esquerda, posto ser Távora um anticomunista e entender 

o papel da propriedade como "um estímulo que não se deve arrebatar do 

indivíduo"241, mas viria antes de problemas práticos descritos pelos técnicos do 

Departamento Nacional de Política Mineral, que viam-se barrados no processo de 

industrialização pelo freio jurídico da intangibilidade do direito subjetivo do 

proprietário. Assumindo assim a sua autoridade de Ministro Técnico do país, 
                                                 
239 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 13. 
240 Assim, em TÁVORA, Juarez, Op. Cit, pág 14, especifica o conceito de socialização desses bens: 

"Emprego a expressão – socializar e não nacionalizar; isto é, transforma em um bem inalienável, 
do Domínio da União, as jazidas minerais e as quedas dágua. Entendo que elas não podem 
constituir um patrimônio reservado exclusivamente ao proprietário do solo, que, no comum das 
vezes, nem se tornou capaz, ainda, de amanhá-lo sistematicamente, com a enxada ou o arado, e 
tirar de sua fertilidade todos os proventos que o labor agrícola poderia proporcionar." 

241 CPDOC/FGV JT dpf 1932.01.00/1  
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defende em 12 de abril de 1934, perante a Assembleia que: 

 
Penso, Sr. Presidente, como Ministro da Agricultura, ser absolutamente 
indispensável que a Assembleia Constituinte – respeitando, embora, direitos 
legitimamente adquiridos sobre a propriedade de uma e outra dessas 
modalidades de riqueza – estabeleça corajosamente, na futura Constituição, 
em linhas claras, precisas e concisas, o direito e até o dever de o Poder 
Público se superpor aos egoísmos da propriedade individual, que, segundo 
a letra e o espírito do projeto, passa a ser menos um direito subjetivo do que 
uma função social.242 

 
   Távora veria vencer sua defesa de superação do regime de acessão 

dos regimes mineiros e de águas tanto na Constituição como nos Códigos 

conservacionistas (Florestal, Águas e Minas) que estavam sendo montados pelas 

subcomissões supervisionadas pelo Ministério da Agricultura243. E a luta que travaria 

a partir de então seria sobre o papel da União na regulamentação do uso dessas 

riquezas. Antes disponíveis aos proprietários, durante a Assembleia a bancada mais 

estadualista e liberal lutava pela ideia de que à União caberia apenas a edição de 

normas gerais do uso das riquezas naturais, não sendo disponível ao Ministério sua 

autorização e fiscalização. É justamente nesse ponto que se edifica a ideia de 

nacionalismo energético tão comum nas Constituições de 1934 e 1937. Invocando o 

perigo dessas riquezas caírem em mãos estrangeiras, sem qualquer controle 

nacional, o Ministro agiu com toda sua cavalaria constituinte para garantir a União e, 

especificamente ao Ministério da Agricultura, a prevalência sobre os interesses 

estaduais nessa seara. O que não significa, reafirmava ele a todo momento, uma 

xenofobia aos capitais estrangeiros – como se esperaria de uma postura integralista 

-, mas antes uma submissão desses investimentos ao projeto nacional encabeçado 

pelo Estado. Ademais, adentrava no âmbito constitucional a ideia de propriedade 

como uma obrigação (Eigentum pflicht) esboçada na Constituição de Weimar e, 

sobretudo, na doutrina de Leon Duguit. Távora, por exemplo, não deixa dúvida ao 

explicitar ser "indispensável (...) obrigar o proprietário dessas riquezas a fazer delas 

                                                 
242 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 67. 
243 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 14 afirma em seu discurso: " No Ministério da Agricultura, Sr. 

Presidente, foi uma das minhas primeiras preocupações – partindo, sempre que possível, dos 
anteprojetos organizados pelas sub-comissões legislativas – a elaboração dos códigos que 
devem regular a exploração das nossas riquezas naturais. 

 Assim, o Código Florestal já foi aprovado pelo Sr. Chefe de Governo, o de Caça e Pesca está 
concluído e deverá subir à sua sanção antes do fim deste mês, o de Águas já está redigido no 
que se refere ao aproveitamento da energia hidráulica, e o de Minas está sendo discutido em 
suas bases." 
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não o uso que entender, mas o uso que melhor consultar aos interesses da 

sociedade"244. 

   A abertura para uma competência ampla dos entes federativos no uso 

e controle dos recursos naturais seria uma porta para a desorganização e para a 

criação de legislações caóticas e desiguais, bem como a oportunidade de 

abocanhamento dessas riquezas por interesses antinacionais, tais como o exemplo 

da Light S/A, empresa de energia do Rio de Janeiro que Távora combatia pelo seus 

abusos tarifários. Além disso, a Revolução de 1930 passaria em vão, com pouca 

modificação prática para o futuro, se nesse tema a lógica econômica dessas 

questões mantivesse uma prevalência do controle oligárquico sobre esses recursos. 

Motivo pelo qual defendia a reorganização legislativa do tema como competência 

exclusiva da União, como forma de concretização de uma política industrial (a 

questão siderúrgica estava especialmente em foco àqueles anos) e 

conservacionista. Impedir a ganância, controlar o capital estrangeiro, superar o 

atraso e projetar no futuro uma nova economia nacional eram as palavras de ordem 

do discurso de encerramento da participação do Ministro da Agricultura na 

Assembleia: 

 
Dado o nosso atraso em todos os sentidos, Sr. Presidente, é mister que o 
poder superior não se descuide, não deixe omissões escusadas, por timidez 
ou pusilanimidade, mas ao contrário, tenha, para evitar um verdadeiro 
atentado contra a economia nacional, que é, em suma, a integração da 
economia de todos os Estados, a coragem de impedir que, por aí afora, 
continue reinando a legislação caótica, confusa e impatriótica, através de 
cujas malhas a ganância do capitalismo nacional ou estrangeiro – pouco 
interessa – tem sempre encontrado portas para penetrar, auferindo para si 
resultados que variam na razão inversa do respeito aos interesses 
coletivos.245 

 
   Mas é claro que essas propostas não passariam por unanimidade e 

incólumes de críticas da vertente liberal da Assembleia Constituinte. Constituintes de 

Minas Gerais e mesmo representantes das profissões liberais como Levi Carneiro, 

fizeram coro às tentativas de redução da ação estatal nesse campo afirmando que 

ela atravancaria, pela concentração da burocracia, a exploração desses mesmos 

recursos. Ao que o Ministro opôs-se  fortemente a partir dos relatórios do próprio 

Ministério da Agricultura que demonstravam ter sido, desde 1931 (quando os 

                                                 
244 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 68 
245 TÁVORA, Juarez. Op. Cit. Pág 79. 
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primeiros decretos sobre águas e minas começam a nacionalizar a questão) 

autorizadas e concedida a exploração de mais jazidas e quedas dágua do que 

praticamente em toda a Primeira República. Retomando a topoi torreano de 

oposição às oligarquias, as indústrias básicas do Brasil, em especial a mineral, tinha 

basicamente desaparecido por culpa das políticas estaduais somadas a 

imprevidência e/ou incapacidade dos proprietários individuais246. Com a nova 

Constituição, a retomada do processo de industrialização e sua coordenação de 

cima para baixo se avizinhava como uma possibilidade mais concreta. 

   Com a promulgação da Constituição de 1934, nota-se a presença dos 

artigos 118 e 119, que encerram o regime da acessão no Brasil, bem como o Art. 5, 

§ 3º que reservou privativamente a competência da União para organizar o regime 

de exploração racional das florestas, águas, minas e caça e pesca. Ademais, o 

Senado Federal, na sua versão acabada assumiu para si boa parte das 

competências pensadas pela tradição torreana como o Conselho Federal (ou Poder 

Coordenador), inclusive o de criar Conselhos Técnicos Nacionais com vistas a 

resolução dos problemas brasileiros. Serviriam eles como órgãos consultivos que 

não poderiam deixar se ser ouvidos pelos ministros, havendo inclusive cláusula de 

nulidade para qualquer ato administrativo tomado "contra o parecer unânime do 

respectivo Conselho". A instância constitucional parecia estar resolvida, e somado 

aos códigos conservacionistas (alguns prontos, como o Florestal e o de Caça e 

Pesca, outros ainda em disputa, como o de Minas e Águas) pareciam formar uma 

liga institucional definitiva de um novo rumo para as políticas relativas à natureza no 

país.  

   O próprio chefe do governo provisório, e futuro presidente eleito 

indiretamente, Getúlio Vargas, ao aceitar a dispensa de Juarez Távora do Ministério 

após ter encerrado suas tarefas, não deixou de pontuar detalhadamente sua 

atuação em carta privada localizada no fundo do ex-ministro. Dizia ele: 

 
Folgo em registrar que, no exercício daquele alto cargo, Vossa Excelência 
teve ensejo de prestar ao Brasil serviços de grande relevância, marcando 
sua passagem, em tão importante departamento da administração superior 
do país, com iniciativas de resultados fecundos para o desenvolvimento da 
economia nacional. 
Pioneiro da Revolução, Vossa Excelência se revelou, do mesmo passo, 
conhecedor das leis necessárias ao nosso progresso, e, demonstrando 
sempre qualidades morais e intelectuais admiráveis, traçou diretrizes novas 
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para a solução de problemas de que depende o aproveitamento racional 
das nossas fontes de riqueza e de energia. Basta mencionar a 
reorganização modelar dos serviços do Ministério da Agricultura, a 
elaboração dos Códigos Florestal, de Caça e Pesca, das Águas e das 
Minas, a criação do Banco Nacional do Crédito Rural, da Escola de 
Agronomia, da Escola Nacional de Veterinária, do Instituto de Biologia 
Animal, do Conselho Técnico da Produção, para se ter ideia da obra 
realizada, no cargo que lhe confiou o Governo Provisório.247 
 

   E posteriormente a publicação de sua dispensa, recebeu uma longa 

série de telegramas de congratulações por suas tarefas, inclusive de funcionários do 

próprio ministério. Mas, em especial, de agrônomos e técnicos de áreas agrícolas do 

interior do país e grupos políticos e movimentos sociais, incluindo os cumprimentos 

de Affonso Vidal, diretor da União Internacional Protetora dos Animais, por ter 

dotado o Brasil "de leis de grande relevância e projeção, entre elas as de proteção 

aos seres inferiores", referindo-se ao Código de Caça e Pesca. 

   Ao sair em definitivo, na cerimônia de posse do novo ministro Odilon 

Braga, Juarez Távora deixa como principal desafio ao novo empossado a 

continuação do processo de controle e aproveitamento das riquezas naturais do 

país. A tarefa seria difícil, pois a "cupidez ou inconsciência dos apetites individuais" 

teriam sido a regra nessa matéria até a chegada de sua administração. Entretanto, 

ainda assim o caminho do novo ministro estaria mais tranquilo pelo legado que 

deixara, pois a devastação e imprevidência nos recursos teriam sido pela primeira 

vez combatidos de forma racional e legal. O sermão ao novo Ministro não deixava 

de ser um evidente autoelogio: 

 
Esse problema já se acha, graças a Deus, equacionado dentro dos quatro 
códigos que tive a fortuna de referendar como Ministro da Agricultura do 
Governo Provisório – o de Caça e Pesca, o Florestal, o de Águas e o de 
Minas. 
Da execução dos dois primeiros estão incumbidos, respectivamente, os 
Conselhos de Caça e Pesca e Florestal, já em plena atividade. 
Os dois últimos, sancionados há apenas alguns dias, devem ser 
executados, respectivamente, pelos Serviços de Águas e de Fomento da 
Produção Mineral, deste Ministério. 
É ocioso que lhe fale da transcendente importância, que, para a coletividade 
nacional, pode ter rigoroso cumprimento desses Códigos - mormente os 
dois últimos. 
Limito-me a salientar que está previsto no Código de Águas e nos termos da 
Constituição recém promulgada, a revisão de todos os contratos referentes 
a exploração da energia hidro-elétrica, para abastecimento público no páis. 
Só essa tarefa vai exigir de Vossa Excelência muita coragem cívica que 
espero não lhe faltará, ainda mesmo nos transes mais difíceis.248 
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   A autoimagem que Távora buscou construir, portanto, era a de que o 

Ministério da Agricultura teria sido o pioneiro na superação da política pela ciência e 

pela técnica, e que através de sua reforma, seria possível ter um parâmetro de 

sucesso para o processo de reconstitucionalização e, especialmente, reorganização 

de todo o Brasil. Entretanto, olhando microscopicamente vê-se que essa 

unanimidade não era tão sólida quanto se projetava. Além das necessidade de 

dividir o Ministério – tradicionalmente controlado pela SNA – com outros grupos 

políticos, alguns funcionários tradicionais vindos das administrações anteriores 

resistiriam, à sua maneira, ao líder dos tenentes, demonstrando uma vez mais que 

as instituições políticas durante os anos seguintes à Revolução de 1930 passavam 

por uma tensão entre o novo e o antigo, bem como por uma desordem que refletia a 

difícil sistematização de ideias que conviviam no Brasil daqueles anos. 

   Após realizar essa análise macroscópica do Ministério da Agricultura e 

sua relação com o pensamento científico e jurídico, bem como sua materialização 

em políticas públicas e preceitos constitucionais, cabe aprofundar o olhar para uma 

personagem especial que tenciona essa história e demonstra a complexidade dos 

eventos internos do Ministério pós-Revolução. Essa figura é o consultor jurídico do 

ministério durante todo esse período, Luciano Pereira da Silva. 

   
2.3 O Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura face a Revolução de 1930 

 

   Pietro Costa249, um dos principais nomes da historiografia jurídica 

florentina, explica que o pensamento jurídico pode ser estudado tanto a partir da 

análise dos textos jurídicos, compreendendo a dimensão hermenêutica ali 

produzida, quanto pela observação da tensão que o conceito de direito passa com a 

mudança de contextos, ampliando seus domínios e significados, inventando 

palavras e criando objetos. Costa ainda apresenta um terceiro jeito de se pensar a 

função do pensamento jurídico: olhar para o jurista enquanto "conselheiro do 

príncipe". O direito também atua como um mediador entre a matéria advinda da 

vontade política e a forma explicitada em um léxico técnico. De fato, é preciso se 

atentar para o fato de que esse processo não é em si cristalino, já que não raro os 
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juristas são os próprios políticos, além da evidência de que a criação de normas 

nunca é um ato meramente técnico, posto que extravasa o mundo do ser, que narra 

a sociedade como é, para o mundo do dever-ser, expondo deontologicamente um 

projeto político a ser perseguido. 

   Nesse tópico se está de frente com um exemplo de "conselheiro do 

príncipe". Luciano Pereira da Silva foi consultor jurídico do Ministério da Agricultura 

por 20 anos, além de ter sido chefe de gabinete de Ministros e, no fim de sua 

carreira, chegou ao topo da referência dessa função: virou Consultor-Geral da 

República. Seu trabalho consistia em emitir pareceres e organizar tecnicamente os 

projetos e requerimentos que eram interpelados ao Ministério. Muitos desses 

projetos eram produzidos ali dentro por técnicos e cientistas, e tinham de ser 

formatados pelo jurista que, não raro, acabava por dar sua redação final. Os 

pareceres, por sua vez, eram recorrentes, tendo Luciano publicado quatro grossos 

volumes com eles, todos emitidos por quase 20 anos, sobre os mais variados temas 

que iam desde questões administrativas de servidores e vencimentos até o correto 

uso de quedas d'água por particulares, temas de caça e pesca e debates sobre 

minérios. Por não ter sido juiz, nem grande advogado, nem doutrinador de relevo, 

sua obra passou desapercebida da historiografia jurídica brasileira, salvo algumas 

pequenas menções. Mesmo tendo ocupado por 20 anos um cargo responsável pela 

produção e execução de leis importantes no direito econômico, agrário, cooperativo 

e dos recursos naturais, seu legado é pouco conhecido. Foi o autor, por exemplo, do 

Código Florestal, além de ter atuado muito de perto na confecção do Código de 

Minas e no Código de Águas. Entender a história dessa personagem, sobretudo a 

partir de instrumentais da história intelectual e história do pensamento jurídico, pode 

revelar a complexidade do ofício do jurista em um espaço sui generis para técnicos 

do direito, como é o caso do Ministério da Agricultura. 

   O rol de fontes para investigar a história do Consultor do MA não é tão 

grande quanto o de juristas de renome do mesmo período como Levi Carneiro, 

Francisco Campos, Nelson Hungria etc. Entretanto, além dos quatro volumes de 

pareceres produzidos, de algumas referências encontradas em acervos pessoais de 

autoridades brasileiras e alguns artigos publicados em revistas especializadas do 

período, Luciano, por sorte, deixou inacabado um livro de memórias. No início desse 
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século sua família editou e publicou250 o calhamaço formado por textos 

datilografados e não revisados ainda quando o autor, durante o período de 1963 a 

1968, já aposentado, relembrava sua extensa vida. Essas memórias apareceram 

sob o título O Brasil em que vivi, e é a partir delas, com os cuidados evidentes que 

se tem de ter com textos pessoais, é que se explorará o papel de um jurista entre 

cientistas durante um período de mudanças. 

   Luciano Pereira da Silva nasceu no Piauí, na fazenda de sua família, 

no ano de 1885 e faleceu no Rio de Janeiro em 1975. Filho típico da elite brasileira 

do norte, detentor de terras, ou como dizia, de um "potentado nordestino", era filho 

do ex Presidente da Província do Amazonas e dono de um dos principais jornais do 

local, Agesilão Pereira da Silva. Antes de acompanhar mais de perto a sua 

participação no Ministério, cabe fazer uma análise sobre sua relação com o direito e 

a política, dentro daquilo que é possível se extrair de suas memórias escritas muitos 

anos depois de sua formação acadêmica. 

   Tendo estudado em escolas de elite, e sobretudo em instituições 

tradicionais do Rio de Janeiro durante a adolescência, voltou aos 17 anos para o 

Norte onde assumiu, conforme a legislação da época, o cargo de Promotor Público 

na cidade de Humaitá. Ali teve sua primeira relação tensa com a política, ao 

compreender que tinha recebido aquele cargo por prestígio de sua família com o 

governo do Pará e sofreu algumas perseguições das autoridades e núcleos políticos 

ali estabelecidos. Posteriormente iria se lembrar dessa experiência em suas outras 

viagens ao interior do país, vinculando-a a um saber geral que tinha sobre a 

hinterland brasileira. 

   Apesar do estranhamento de se imaginar um jovem de 17 anos ser 

Promotor Público, e o choque advindo dessa experiência, Luciano logo pegou gosto 

pelo Direito e, influenciado pelo irmão, resolveu cursar a Faculdade de Direito de 

Recife, onde entrou em 1904. Chegando munido de cartas de apresentação, disse 

ter sido muito bem acolhido e pôde pular o primeiro ano do curso ao fazer os 

exames em segunda época, estudando por um método muito tradicional, uma 

espécie de apostila "contendo os resumos dos pontos, que circulavam na Academia 

de geração em geração de estudantes, pelo que bem lhes caberia o nome de 

'sebentas' com que os estudantes da Universidade de Coimbra designam os 
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1968. Rio de janeiro: Usina de Letras, 2009. 
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semelhantes que por lá circulam"251. Ao narrar o cotidiano da faculdade, muitas 

questões interessantes vêm à lume: a presença intelectual do impacto de Tobias 

Barreto naquela academia; a vida estudantil cotidiana, em que fez parte de um grupo 

que formou um jornal acadêmico intitulado Germinal, em homenagem a Émile Zola; 

e sobretudo suas opiniões sobre alguns professores e disciplinas. Sobre os 

professores, nota-se a presença em sua forma de pensar do ideal de jurista 

eloquente como bom jurista, posto que diferenciava os bons professores como 

aqueles que eram capazes de falar por horas sem abrir o livro ou legislação, 

enquanto criticava alguns professores pela sua insegurança, já que tinham de se 

apoiar nos códigos para consultar o texto das normas252. A memória cumpria uma 

função central no ideal do bom jurista e professor, assim como a oratória rebuscada. 

   No início de seu curso encantou-se pelo direito penal, e narra a 

complexidade do debate havido no Recife sobre esse tema, que se desdobrava em 

três diferentes escolas253. Acusando a presença principal da chamada Escola Crítica 

Naturalística de Bernardino Alimena e Gabriel Tarde, cujo principal exemplar ali era 

o professor Gervásio Fioravanti254, Luciano também estudara a Escola Clássica de 

Francesco Carrara e, especialmente a Escola Positiva de Lombroso, Ferri e 

Garofalo. Ainda jovem, recordava com orgulho o fato de ter sido "o único aluno da 

turma que discordava do mestre Gervasio Fioravanti, adepto caloroso da escola 

crítica naturalística", e reafirmava estar apenas seguindo sua convicção científica, 

favorável à Escola Positiva, posto que não teria se colocado numa posição de 

confronto com o professor "por espírito oposicionista, mas por profunda convicção 

das verdades científicas propugnadas"255. Não à toa escreveu, ainda quando 

estudante, seu primeiro livro, Estudos de sociologia criminal, e bancou a impressão 

de 1.000 exemplares. A publicação de um livro, em suas memórias, era encarada 

como uma marca intensa em sua vida acadêmica, posto que alçava-o ao debate 

científico do período. Acusou ainda ter enviado exemplares dos livros a Lombroso, 

Ferri, Garofalo e Bernardino Alimena, com respostas de todos, inclusive com 

                                                 
251 SILVA, Luciano Pereira. Op. Cit. Pág 111 
252 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág. 33, lembra também a presença da tradição escolástica 

no método do ensino na sua formação: "Havia, ainda, competições entre partidos, os gregos 
antagonicos aos troianos e os romanos antagônicos aos cartagineses, propiciando os 
contendores em colher vitórias para o seu partido, que eram declarados pelos professores, 
decisões ponderadas". 

253 Vide, sobretudo, DIAS, Rebeca Fernandes. Op. Cit. 
254 Sobre o pensamento de Gervásio, vide DIAS, Rebeca Fernandes. Op. Cit. Págs 339-344. 
255 SILVA, Luciano Pereira. Op. Cit. Pág 123. 
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promessas de citações posteriores por Ferri na revista La Scuola Positiva, além de 

ter recebido as obras de Alimena autografadas como agradecimento. Já Garofalo, 

em uma longa carta que Luciano acusa ter recebido, fez uma análise crítica de seu 

trabalho, indicando, sobretudo que alterasse algumas anotações que Luciano fez 

com relação ao comportamento sexual de Napoleão Bonaparte e Júlio César, tanto 

"porque, talvez, não precisasse fazê-lo", quanto no caso de Júlio César, em que 

Luciano teria destacado seus comportamentos homossexuais, "por ser impossível tal 

aberração em tão alto engenho"256. Não é possível saber com certeza a 

autenticidade dessas cartas, pois foram unicamente relatadas em suas memórias, 

mas algumas são descritas com tantos detalhes e transcrições, que a tendência é de 

aceitar sua veracidade257. 

   É no mínimo curioso observar como um jovem estudante de vinte e 

poucos anos era capaz de se inserir em uma rede de contatos com os mais 

importantes nomes da Escola Positiva italiana. O que quebra, em grande medida, 

uma possível compreensão de isolacionismo do saber jurídico a questões locais e 

pouco conectadas com o saber europeu no início do século XX. Também é 

interessante notar a tensão entre modelos de juristas – que são exemplificativos, 

sempre – que Luciano se enquadraria: uma valorização da retórica e memória no 

espaço de aula, e uma rigidez e seriedade científica na escrita258. Trata-se de um 

exemplar vivo da época de transição já tratada em tópico anterior. 

   Sua atuação acadêmica também se dava na política estudantil, em 

especial em temas anti-imperialistas. Movido pelos movimentos que ocorreram na 

Guerra Hispano-Americana e pelas atitudes da presidência de Theodore Roosevelt, 

em especial com relação ao Panamá, organizou uma conferência pública intitulada 

"A necessidade de um equilíbrio americano ante a política de expansão dos Estados 

Unidos" em que despontariam seus primeiros enlaces de seu específico 

nacionalismo, que culminariam com seus elogios, décadas depois, às posturas de 

Plínio Salgado e na contraditória defesa do capital privado nas matérias de águas e 

minas. Sobre essa conferência, destacou: 

                                                 
256 SILVA, Luciano Pereira. Op. Cit. Pág 136. 
257  No caso de Bernardino Alimena, por exemplo, há inclusive a transcrição da dedicatória: "All 

egrégio Dr. Luciano Pereira da Silva, grato riscombro e omagio ottore..." In: Op cit. Pág 136. 
258 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. 113. Falando sobre o sistema de avaliação por tópicos da 

Faculdade de Direito do Recife no início do século XX, destaca o papel da memória: "dotado de 
excelente memória, decorei-os todos, para repeti-los como papagaio, pois, se me pedissem a 
tradução dos mais extensos, ver-me-ia em sérias dificuldades para satisfazer a exigência." 
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Fora sob influência da leitura de A ilusão americana, de Eduardo Prado, e 
indignados como orientação que o presidente dos Estados Unidos, Teodoro 
Roosevelt estava seguindo em relação a América Latina, ameaçada de ser 
submetida a uma polícia internacional a cargo dos Estados Unidos, com o 
fim de por termo aos constantes movimentos revolucionários que tiravam 
toda estabilidade aos governos dos países latinos, que eu resolvera levantar 
o meu protesto, ao mesmo tempo em que propunha a formação de uma 
aliança entre o Brasil, a Argentina e o Chile, que já dispunham de 
organização militar, para equilíbrio de forças no continente americano.259 

 

   Além de alguns autoelogios a essa conferência, em especial dela ter 

sido citada por Gilberto Freyre, em sua obra Ordem e Progresso, chegou a receber 

uma repreensão de Domício da Gama, embaixador atuando a pedido do próprio 

Barão do Rio Branco, para que revisasse suas ideias por se tratar de um erro e 

injustiça com relação às verdadeiras intenções "do poderoso irmão do norte"260. 

Repreensão aceita, ao arrepio da autoimagem que constrói como intelectual 

independente, as ideias dessa conferência foram posteriormente revisadas como um 

arroubo de juventude, provavelmente em virtude do contexto da guerra fria em que 

as memórias foram escritas. 

   Em suas memórias, Luciano dá destaque para a transição que faz do 

campo do Direito Penal, que tanto o influenciou ainda na graduação para a Ciência 

da Administração e Direito Administrativo, em que foi aluno do jovem professor 

Aníbal Freire, que depois seria deputado e Ministro da Fazenda durante o governo 

de Arthur Bernardes. De fato, não chegou a ter muito tempo de aula com Aníbal, 

pois logo que foi eleito deputado mudou-se para o Rio. Entretanto, não deixa notar 

que seu convívio foi suficiente para chamá-lo de mestre, e prestar  elogios ao 

governo de Arthur Bernardes, contra toda a opinião pública da época. Além de 

Aníbal, Luciano destaca ter sido aluno de Clóvis Bevilacqua, na última turma que ele 

lecionou. 

   Entre outros autores que acusa ter sido influenciado, destaca-se 

Auguste Comte, de quem disse ter dedicado muito tempo de leitura. Em disputa com 

seu colega de faculdade que depois se tornaria escritor de renome, Gilberto Amado, 

de quem deixa recordações críticas, afirmou sua posição comteana, lembrando que 

apesar dos evidentes exageros da doutrina, ainda achava que o impacto do livro 

Sistema de política positiva era "tão completa que, depois dela, nada mais de novo 
                                                 
259 SILVA, Luciano Pereira. Op. Cit. Pág 121. 
260 SILVA, Luciano Pereira. Op. Cit. Pág 122. 
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poderia ser acrescentado ao acervo de conhecimento humanos", para aqueles que 

se viam como positivistas. 

   Após sua formação, chegou a trabalhar por um curto período na 

iniciativa privada, mas logo depois foi eleito deputado federal pelo Estado do 

Amazonas. Como deputado teve atuação em questões relacionadas a borracha no 

norte e fez parte dos debates sobre o Código Civil de 1916, em especial adotando 

posição contrária às críticas de Ruy Barbosa ao projeto de seu professor Clóvis 

Beviláqua.  

   Não foi reeleito na legislatura seguinte e abandonou a política, mas 

nunca se manteve alheio a ela, e por interferência do presidente Epitácio Pessoa, 

assumiu o cargo de Fiscal de Seguros, logo depois promovido para o cargo de 

Inspetor Geral dos Bancos. Foi nessa condição que foi testemunha ocular da 

ascensão do tenentismo, estando em Copacabana no dia do Levante dos 18 do 

Forte. Sua relação com atores do tenentismo se aprofundaria dali em diante. Apesar 

de destacar o heroísmo daqueles soldados, Luciano não deixa de apontar, acima de 

tudo, o caráter republicano do presidente Epitácio Pessoa, seu padrinho político, 

como alguém magnânimo e aberto ao perdão. 

   Durante o governo Arthur Bernardes, e sendo Inspetor Geral dos 

Bancos, foi convocado pela Presidência da República para rastrear as linhas de 

financiamento dos revoltosos do Rio Grande do Sul, comandados por Miguel Costa. 

Apesar das reservas que tinha com o presidente Bernardes, como por exemplo sua 

xenofobia aos investimentos de Percival Farquhar, empresário que construiu a 

Ferrovia Madeira-Mamoré, fez um balanço bastante positivo de sua presidência já 

que combateu os tenentes "com sua energia férrea, mantida o prestígio do poder 

civil ameaçado de colpaso pela ação de militares descontentes"261. Essa sua postura 

se manteria com as críticas a Revolução de 1930. 

   Com a eleição de Washington Luís, o presidente da Sociedade 

Nacional da Agricultura, Geminiano Lyra Castro é nomeado Ministro da Agricultura, 

e escolhe Luciano Pereira da Silva para ser seu chefe de gabinete. Aqui começa sua 

longa história com o Ministério da Agricultura (à época MAIC). As memórias de 

Luciano ajudam a entender muitas questões internas do Ministério, as disputas entre 

funcionários de carreira e as as chefias pré e pós-revolução, as dimensões e as 

                                                 
261 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 345. 
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dificuldades da Administração Pública àquela época. Muitas rotinas e estruturas da 

pasta serão objeto de crítica por Assis Brasil e Juarez Távora, os primeiros ministros 

pós-Revolução, em especial a flexibilidade de horário, que permitia que a jornada de 

trabalho fosse sem controle de ponto. Narra também as dificuldades orçamentárias 

do Ministério, que definia como "o órgão criador das riquezas, por excelência", mas 

que tinha um orçamento que mal chegava a 4% do total da União. 

   Rememora, também, a complicada situação em que se encontravam 

os cientistas no ministério, como o caso de Orville Derby, diretor do Serviço 

Geológico – que cometera suicídio em virtude de uma das brigas com o Ministro 

Edwiges de Queiroz – que vira seu setor ser reduzido ao chão com os cortes de fins 

dos anos 1920. E relembra também a figura de Henrique Morize, principal nome da 

astronomia nacional, que fora demitido por abandono de emprego em uma manobra 

para colocar como diretor do Observatório Nacional um compadrio baiano do 

Ministro Miguel Calmon262. A prática do compadrio político era recorrente e explicada 

nas memórias pelo nome de "pistolão" e nas narrativas sobre os concursos públicos 

vê-se claramente a força da indicação política, ainda que no texto de suas memórias 

essas práticas sejam suavizadas e naturalizadas, como fruto da normalidade do 

processo seletivo.  

   Comparando as memórias de Luciano com a de Luiz Simões Lopes, 

futuro chefe de gabinete de Getúlio Vargas, sobre o MAIC no mesmo período a 

situação não muda. Simões Lopes, filho do antigo ministro Ildefonso Simões Lopes e 

também fundador da SAAT, relembra que "o sistema era o do pistolão"263, por se 

tratar de um Ministério técnico na ponta mas político nos meios. Essa era uma das 

práticas que se buscaria dar fim com as Reformas Távora e, especialmente, com a 

criação do DASP por Simões Lopes. 

   Ainda assim, o balanço feito por Luciano sobre o governo de 

Washington Luís era positivo, encerrando essa parte da narrativa com uma forte 

crítica a Getúlio Vargas, que acompanharia suas memórias durante todo o tempo: 

 
(...) ex ministro da Fazenda do presidente Washington Luís, também 
aspirante ao cargo, mas como raposa matreira que era, escondia o desejo, 
jogando com pau de dois bicos e acabaria vendo coroado de êxito, trazido 
na crista da revolução, de que fizera chefe ostensivo, depois que vira 

                                                 
262 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 358. 
263 SILVA, Suely Braga da (org.). Luiz Simões Lopes: fragmentos de memória. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006, pág 55 e ss. 
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vitoriosa (...).264 
 

   Sendo herdeiro do antigo sistema político, e apadrinhado de Epitácio 

Pessoa e Washington Luís, Luciano vê como uma testemunha especial o desdobrar 

da Revolução de 1930 dentro do Ministério e acompanha de perto as modificações 

ocorridas. Com o movimento revolucionário uma situação de dúvida pairou no ar. 

Não se sabia com exatidão quais os rumos seriam dados nos meses seguintes ao 

fim de 1930. Antigas disputas internas se alargaram e tomaram facetas da grande 

política, dividindo funcionários em revolucionários e críticos da revolução. Do lado 

daqueles que apoiavam a Revolução estava Paulo Campos Porto265, importante 

nome do Jardim Botânico, a quem Luciano lega grandes críticas em suas memórias. 

Do outro lado estava Luciano e outros funcionários próximos do antigo ministro Lyra 

Castro e, por consequência, de Washington Luís e Júlio Prestes. 

   A principal questão colocada era, de acordo sempre com Luciano, que 

alguns membros do Ministério revolucionário viam-no como exemplo da velha 

guarda que devia ser combatida, e o próprio Luciano tinha consciência disso a ponto 

de recusar, a todo momento, a manutenção do cargo de chefia de gabinete. 

Entretanto, seus pedidos de dispensa do cargo eram negados por se tratar do 

técnico que melhor conhecia as questões internas ali postas, sendo necessário 

utilizá-lo como técnico de transição. 

   A Revolução é lida por Luciano como um erro. Sendo ele "testemunha 

presencial das duas fases pré e post revolucionária, fico a inquirir comigo mesmo 

como foi possível que o Brasil trocasse Júlio Prestes(...) pelo bisonho Getúlio Vargas 

(...)"266. Inclusive, fazia um balanço negativo do governo provisório como um todo, ao 

denominar a todo momento os partícipe da Revolução de 1932 como "patriotas de 

São Paulo" e não deixar de lembrar que "de outubro de 1930, em diante, ninguém 

mais se sentiu garantido no exercício pleno dos seus direitos fundamentais, 

enchendo-se os cárceres policiais de cidadãos presos por simples suspeitas ou 

denúncias de inimigos (...)"267. Essa crítica generalizada aos acontecimentos pós-

                                                 
264 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 381. 
265 Personagem importante da história do conservacionismo, a que se recomenda o estudo de 

história intelectual de CASAZZA, Ingrid Fonseca. Proteção do patrimônio natural brasileiro: 
ciência, política e conservacionismo na trajetória do botânico Paulo Campos Porto (1914-1961). 
Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e Saúde da 
FIOCRUZ. Rio de Janeiro: 2017. 

266 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 388. 
267 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 394. 
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revolução se fazem ao Ministro Assis Brasil, primeiro ministro da Revolução. As 

críticas vão desde questões pessoais (como a arrogância do Ministro, que de fato 

era conhecido intelectual) e chegavam especialmente na sua falta de 

profissionalismo, já que trabalhava de casa, com muito pouca presença no Ministério 

e ainda exercia, de acordo com a legislação da época, a função conjugada de 

embaixador brasileiro em Buenos Aires, cumulação que era uma prática comum aos 

momentos imediatos após o movimento de 1930. Mas é com o Ministro Juarez 

Távora que se apresentam as maiores críticas e se pode conhecer mais perto as 

disputas internas no Ministério. 

   A Reforma Távora foi drasticamente sentida por Luciano Pereira da 

Silva. Com o fim dos trabalhos da Comissão que organizou a Reforma, composta 

por alguns técnicos do Ministério, entre eles seu desafeto Paulo Campos Porto, as 

mudanças institucionais eram controladas de perto por seu principal algoz, o chefe 

de gabinete de Juarez Távora, Oscar Vianna Siqueira268, que substituíra-o em seu 

cargo inicial, demovendo-o ao cargo de Consultor Jurídico, sem as vantagens de ser 

chefe de gabinete. Ato contínuo, com o projeto de reforma do Ministério, o cargo de 

Consultor Jurídico foi excluído do organograma e Luciano foi colocado à disposição 

em fins de 1932. Mesmo agindo para reverter a decisão junto ao Ministro, 

escrevendo memoriais que apontavam o Ministério da Agricultura como o que mais 

precisaria de um Consultor Jurídico, "uma vez que não somente questões técnicas 

apareciam pedindo soluções, mas ao lado destas, em muito maior número, se 

apresentavam casos de natureza puramente jurídica, que os técnicos do Ministério 

não estavam em condições de apreciar e propor soluções adequadas"269, a 

concepção defendida pelo líder dos tenentes e seus assessores era de que um 

jurista, visto como herdeiro do bacharelismo, não teria mais espaço naquela nova 

organização institucional. O direito não era um saber científico, não contribuiria com 

a racionalização da administração, mas seria um meio de frear o processo 

revolucionário com subterfúgios conceituais e linguísticos de outrora. 

   Posteriormente, algumas tentativas de perseguição são narradas por 
                                                 
268 Apenas a título de curiosidade, para que não se perca na história miúda, a disputa entre o chefe 

de gabinete de Juarez Távora e Luciano se dava por um ato de desobediência por parte de 
Luciano a uma ordem feita por Oscar Vianna. Anos depois Oscar Vianna entraria em choque com 
o próprio Ministro, sendo retirado de seu cargo. E, finalmente, acabou por ser assassinado por um 
engenheiro agrônomo do próprio Ministério em virtude de sua remoção forçada para outra região 
do país. O assassinato virou notícia em vários jornais e exigiu inclusive intervenção do próprio 
Távora com suas explicações sobre o caso. 

269 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 402. 
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Luciano em suas memórias. Por ter completado pouco tempo antes da reforma os 

10 anos de serviço público, era-lhe garantido por lei a estabilidade em cargo de 

mesma hierarquia, o que não permitia que ele fosse simplesmente demitido. Para 

contornar essa restrição, algumas técnicas típicas de processos revolucionários 

foram utilizadas: tentou-se enviá-lo ao Acre270; depois tentou-se rebaixar seu cargo à 

assistente jurídico de um serviço específico de irrigação; o próprio gabinete do 

Presidente da República, através de seu chefe de gabinete, interveio para oferecer 

um cargo na Biblioteca Nacional, o que não foi aceito por Luciano; e ao fim e ao 

cabo manteve-o em disponibilidade, ganhando um terço de sua remuneração, 

enquanto a situação de seu cargo se desenrolava no Supremo Tribunal Federal sob 

a forma de um Mandado de Segurança. 

   É nas suas memórias sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal 

que se encontra sua descrição mais precisa sobre o processo revolucionário que 

atingira-o. Entrando com o remédio constitucional visando declarar a ilegalidade do 

rebaixamento de seu cargo, e fazendo isso poucos dias após a saída de Juarez 

Távora do Ministério e da promulgação da Constituição, Luciano mobilizou seus 

contatos para tentar adiantar o resultado que viria de seu pedido. Sabendo que não 

seria contemplado, em virtude do Art 18 das Disposições Transitórias da 

Constituição Federal, que impedia a revisão judicial de atos ocorridos durante o 

governo provisório, Luciano diz ter aproveitado essa oportunidade para expor 

publicamente todos os males existentes no ministério durante a Revolução. 

Alegando que sua nomeação a cargo inferior teria ocorrido "com flagrante violação 

das próprias leis impostas ao país pela ditadura"271, como o decreto que regulava os 

poderes do governo provisório, que sabia-se ter sido redigido pelo liberal Levi 

Carneiro. Teve como resposta do ministro Carvalho Mourão o esclarecimento de que 

"às revoluções vitoriosas tudo era permitido"272. Eis que, dentro de suas memórias, 

realiza o esforço de transcrever o que teria respondido ao plenário do Supremo: 

 
Sim, acrescentei eu, tudo é permitido às revoluções vitoriosas desde que 
tenham caráter social, o que de modo algum ocorria com a de outubro de 
1930, que fora pregada exatamente para acabar com os abusos de poder 
que caracterizavam a administração do país, e volta ao respeito às 
disposições constitucionais. 
Se, não se tratando de revolução de caráter social e se o próprio ditador 

                                                 
270 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 409. 
271 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 411. 
272 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 411. 
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julgara oportuno traçar normas para regular os seus atos, minha nomeação, 
feita com infringência de princípio incluído naquelas normas, não poderia 
ser considerada válida pelo poder encarregado de velar pelo seu fiel 
cumprimento.273 

 

   Luciano assume, portanto, uma concepção, bastante difundida à 

época, de que o governo provisório não seria exatamente uma ditadura (apesar dele 

nomeá-lo assim a todo momento) posto que detinha uma autolimitação do poder 

pelo decreto 19.398 de 1930. Usa assim, um argumento de caráter constitucional e 

técnico contra a ação revolucionária274. Essa opinião reforça o argumento que vem 

sendo construído pela historiografia, há alguns anos, de que a Revolução de 1930 

não é exatamente um movimento de ruptura total, mas antes um realinhamento de 

poderes já previamente estabelecidos275 e lentamente gestados desde os anos 

1920. O mais curioso é o que ele denomina de "revolução social", um tipo de 

movimento não constatável na Revolução de 1930 que teria, essa sim, a capacidade 

de romper integralmente com a ordem constitucional e estabelecer um novo regime, 

desde o início. Mas que tipo de movimento social ele via, àquela época, como capaz 

de fazer esse movimento? Sem dúvida alguma, o integralismo. 

   Apesar de não ter sido filiado a Ação Integralista Brasileira, toda a 

família de Luciano o era276, e ele mesmo assumia sua simpatia pelo chefe Plínio 

Salgado. Dizia não ser de fato um integralista "de carteirinha" por um motivo 

religioso. Sendo agnóstico e materialista, via-se em um paradoxo, posto que "adepto 

do monismo de Haeckel [...] simpatizava e desejava o triunfo do Brasil de uma 

corrente doutrinária que inscrevia como sua base fundamental a trilogia Deus, Pátria 

e Família"277. Somado a isso, era um inveterado anticomunista, e fazia questão de, 

sendo materialista, divergir profundamente de seus diagnósticos278. Não é de se 

                                                 
273 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 411. 
274 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 411: "Se, não se tratando de revolução de caráter social 

e se o próprio ditador julgara oportuno traçar normas para regular os seus atos, minha nomeação, 
feita com infringência de princípio incluído naquelas normas, não poderia ser considerada válida 
pelo poder encarregado de velar pelo seu fiel cumprimento." 

275 Compreensão essa observável, por exemplo, na manutenção das leis anteriores, da numeração 
dos decretos, e do rearranjo das elites antes estabelecidas em um novo formato de organização 
do poder. Por exemplo, o ministro Assis Brasil. 

276 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág, 417: "Em minha família, arrastados pelo exemplo de 
meu filho Agesilão, que foi o primeiro a aderir, todos eram integralistas juramentados (minha 
mulher e nossas filhas solteiras), exceto eu, que era apenas simpatizante." 

277 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 417 
278 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 417: "Tendo esse ponto de contato com os comunistas, 

não os tolero e os combato como doutrina de estado, que se funda no materialismo histórico, cuja 
aplicação ao destino dos povos eu contesto ter a força que lhe emprestam os comunistas." 
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estranhar a relação entre Luciano e o integralismo. Na década de 1930, muitos 

juristas eram integralistas e ou simpatizantes: Miguel Reale, Goffredo da Silva Telles 

Jr, Alfredo Buzaid, Santiago Dantas, Ribeiro Couto, Américo Lacombe, Alcebíades 

Delamare e mesmo importantes líderes (além de Reale), como Gustavo Barroso, 

eram juristas de formação. O integralismo era visto como um modelo seguro de 

manutenção de certas tradições, face ao comunismo, e ao mesmo tempo mostrava-

se como uma ideologia antiespiritualista e com uma vocação eminentemente prática, 

em contraposição a leitura que se tinha do liberalismo ruiano, visto como 

excessivamente teórico e abstrato. 

   Dentro do Ministério da Agricultura encontravam-se vários funcionários 

simpatizantes pelo integralismo. Eles chegavam a trabalhar com as vestes 

integralistas em comemoração aos desfiles279, e a crença nos anos pós intentona 

comunista (1935 em diante) eram de uma ascensão sem volta do poder do grupo de 

Plínio Salgado. Mesmo um liberal como Odilon Braga, famoso por ter se exonerado 

em protesto ao golpe do Estado Novo, reconhecia o poder do movimento dos 

camisas verdes. Em confissão à Luciano, rememorava o Consultor Jurídico: 

 
Conhecedor o ministro Odilon Braga de minhas simpatias pelo movimento 
chefiado por Plínio Salgado, em momento em que nos encontrávamos a sós 
em seu gabinete, disse-me saber que o presidente Getúlio Vargas, receoso 
de uma deposição, resolvera entregar, voluntariamente, o governo ao chefe 
integralista. 
Ouvi a notícia, sem estranhá-la, tal a atmosfera de apoio ao integralismo 
que dominava o país inteiro e a grande maioria das classes armadas e por 
partir de quem partia, um membro do Ministério.280 

 

   Esse é o autor do Código Florestal de 1934, o primeiro (ao lado do de 

Caça e Pesca) código conservacionista do período Vargas. Escrito e organizado por 

um antigetulista, crítico dos caminhos que o governo provisório traçava e crítico 

também do Estado Novo, chegando a elogiar o Manifesto dos Mineiros. Ao mesmo 

tempo, um simpatizante do integralismo, agnóstico (ou ateu), leitor de Haeckel e 

Auguste Comte. Político vinculado a Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e 

Washington Luís, mas crítico dos desmandos e do sistema de "pistolão" da primeira 
                                                 
279 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 421, rememora: "À 1 hora da tarde entrou em minha sala 

no Ministério da Agricultura um amigo meu, funcionário do Departamento Nacional de Produção 
Mineral, para pedir-me que lhe permitisse trocar seu costume civil pelo uniforme integralista, e 
enquanto o fazia, disse-me que o chefe Plínio Salgado iria tomar conta do governo, quando o 
desfile masculino passasse pelo Palácio da Guanabara, onde se encontrava o presidente Getúlio 
Vargas." 

280 SILVA, Lucinao Pereira da. Op. Cit. Pág, 421. 
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república – que de fato, manteve-se como se nota nos inumeráveis pedidos de 

emprego encontrados no acervo de Juarez Távora. Por fim, via-se como um técnico, 

defendia o papel técnico do direito, mas não o via como um fim em si mesmo. Para 

demonstrar mais essa ambiguidade, resgata-se a reflexão de abertura de suas 

memórias. Um trecho com uma crítica ao discurso técnico. Por ter vivido o processo 

de expansão do tecnicismo no Ministério da Agricultura, Luciano encerra sua vida, 

escrevendo as presentes memórias, com bastante dúvidas sobre o sucesso da 

ciência frente a tradição rural brasileira. Trazendo um relato ocorrido no Piauí, em 

que dois fazendeiros, sendo um atento às mudanças de técnicas agrícolas e 

cedendo à elas, e o outro reticente e relutante ao poder dos centros urbanos de 

ensinar os sertanejos a realizar seu ofício, narra que, ao longo do tempo, o 

fazendeiro que manteve-se fiel à tradição e rotina não faliu e garantiu a prosperidade 

de sua família, já seu vizinho, que tinha se aventurado nas novidades, falira e 

perdera toda sua fortuna. Nessa passagem nota-se a ambiguidade que é carregada 

em toda sua história como um sobrevivente em um ministério técnico passando por 

transições revolucionárias: 

 
Postos os dois casos em confronto, enquanto que a rotina e o atraso de 
métodos permitiam que o fazendeiro tirasse das fazendas herdadas os 
recursos de que necessitava para manter padrão de vida compatível com a 
sua posição social, a técnica, em apoio da ciência, levava o Dr. Antonio 
José de Sampaio ao fracasso na sua iniciativa, vendo-se obrigado a desistir 
de seus propósitos. 
Cincinato Braga, que ouvia em suspense a minha narrativa, perguntou-me, 
no final, se a conclusão a que eu queria chegar era a de proscrever a 
técnica em benefício da rotina, ao que lhe respondi que, longe de mim 
aceitar tal conclusão, mas apenas mostrar que nem sempre dá bom 
resultado aquela substituição de métodos, tais os fatores que tiveram de 
entrar em jogo.281 

 

   Uma personagem do entrecruzamento. Entre dois modelos de juristas, 

dois mundos políticos e vivendo um período de fortíssimas transições. Eis o estado 

de espírito do principal nome jurídico dentro do principal ministério técnico do país 

nas décadas de 1930-1940. 

   Mas, a pergunta que fica é, como essa personagem complexa, cheia 

de aparentes contradições e servindo como um exemplo relativizador de modelos 

estanques se comportou após retomar seu cargo de Consultor Jurídico do Ministério 

da Agricultura em 1936? E que tipo de cultura jurídica ele expressava em seus 
                                                 
281 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 17. 
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pareceres? Esse é o ponto que se buscará esclarecer no próximo tópico. 

 

2.4 A execução da política conservacionista no Ministério da Agricultura 

 

   O acesso a prática das políticas conservacionista pode ser feita através 

do pensamento jurídico produzido no Ministério da Agricultura. Para atingi-lo, a 

melhor maneira se dá pelo estudo e análise dos pareceres emitidos por seu 

Consultor Jurídico. Publicado em 1938 pela Imprensa Nacional, o volume Questões 

Jurídicas em Processos Administrativos – pareceres282, de autoria de Luciano 

Pereira da Silva reúne os principais pareceres emitidos entre 1931 e 1936, com um 

interregno de 22 meses compreendidos entre janeiro de 1933 a outubro de 1934, 

período em que ocorrera sua disponibilidade em virtude da supressão do cargo de 

Consultor, através da Reforma Távora. Entretanto, durante esse período encontram-

se outros pareceres, emitidos dessa vez como Assessor Jurídico do Serviço de 

Irrigação, Reflorestamento e Colonização do mesmo Ministério, cargo que ele 

assumira durante a disputa jurídica sobre o futuro de seu cargo. Patrocinado pelo 

ministro sucessor de Távora, Odilon Braga, também um jurista que por fim recriou o 

cargo de Consultor, e que esteve como ministro até o golpe do Estado Novo em 

novembro de 1937, o livro é apresentado como um esforço de destacar os principais 

pareceres emitidos na condição de "Conselheiro do Príncipe" por Luciano. O livro foi 

recebido na imprensa, já durante o Estado Novo, como um livro prático que poderia 

ser utilizado também pelos juristas que trabalhassem com a nova constituição, "dada 

a constante identidade da Constituição vigente com a de 1934, no que toca a 

intervenção do Estado na atividade particular, como consequência das restrições ao 

individualismo pela tendência socializante do direito moderno, iniciada no começo 

deste século e consideravelmente aumentada depois do cataclisma de 1914"283. Por 

se tratar de um período em que o Consultor produziu mais de quatrocentos 

pareceres, buscou-se separar nesse viveiro de questões jurídicas (que envolvem 

temas de funcionalismo, colonização entre outras muitas temáticas) as mais afeitas 

às legislações conservacionistas e ao pensamento que vinha se frutificando e 

amadurecendo no seio do Ministério nesse contexto. São três os principais temas 

                                                 
282 SILVA, Luciano Pereira da. Questões Jurídicas em Processos Administrativos – pareceres. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 
283  Bibliographia In: Gazeta de Notícias, anno 64, n. 326, de 20 de aneiro de 1939, Pág 10. 
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que se analisará a partir de agora: o nacionalismo energético e o papel do Ministério 

na proteção das fontes de energia do Brasil; o papel do federalismo e acordos entre 

o Ministério e as entidades federativas para a execução de políticas 

conservacionistas, aqui representadas pelo Código de Caça e Pesca; e o controle 

das derrubadas de coberturas florestais para a produção de lenha e carvão, bem 

como a execução do Código Florestal, tema que ainda se dará maior destaque no 

próximo capítulo. 

   O tema do nacionalismo energético era uma tônica durante os debates 

da Comissão que elaborou a Constituição e na Assembleia Nacional Constituinte, 

além de ocupar  lugar de destaque na imprensa e nas reuniões de grupos de 

pressão como a SAAT e o Clube 3 de Outubro. Reflete um momento em que muitas 

regiões do globo pensavam como organizar juridicamente seus recursos minerais, 

em especial o petróleo. Nações como México deram a tônica desse processo que se 

agravaria décadas depois com a nacionalização do canal de Suez por Nasser, no 

Egito. Gilberto Bercovici284, que escreveu uma tese sobre o tema, destaca a 

importância da criação da Diretoria Geral de Pesquisas Científicas pós Reforma 

Távora para o processo de nacionalização do subsolo e dos recursos minerais, mas 

também aponta que a prática do Ministério após a subida de Odilon Braga ao cargo 

de Ministro gerou uma série de freios ao processo de expansão da atividade estatal 

nessa seara. Era justamente o Consultor do Ministério que produzia, através de seus 

pareceres, essa resistência e acabou atuando como um freio à sanha nacionalista 

que se operava naqueles anos. Exemplo dessa questão se encontra em dois 

pareceres (de números 258 e 259, datados respectivamente de 14 e 22 de janeiro 

de 1936) em que se opôs Luciano Pereira da Silva aos técnicos do próprio ministério 

e também a um nome de peso no processo de nacionalização das riquezas 

nacionais, personagem que já foi apresentado, Oliveira Vianna. 

   O primeiro parecer trata da possibilidade da Standard Oil, famosíssima 

empresa fundada por John D. Rockefeller no ramo petroleiro, realizar uma mudança 

estatutária com vistas a se nacionalizar e começar a explorar os recursos naturais do 

país. A disputa é sobre a necessidade ou não da diretoria da empresa ser formada 

                                                 
284 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier 

Latin, 2011, págs. 90 e ss. 
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exclusivamente por brasileiros. O Art. 119, parágrafo 1285, determinava que as 

concessões e autorizações seriam entregues a brasileiros ou empresas organizadas 

no Brasil. O debate a partir de então, se dava em saber se é lícito conceder a 

empresa composta de diretoria estrangeira, mas criada no país, o direito de 

exploração. Sobre essa questão específica foram elaborados pareceres pelos 

técnicos do Ministério e também um importante parecer de Oliveira Vianna.  

   O principal representante intelectual do movimento torreano 

determinava em seu parecer que não se poderia conceder autorização a essa 

empresa argumentando não ser lógica conceder a uma empresa apenas 

formalmente brasileira um direito não concedido a indivíduos estrangeiros. Sua 

conclusão caminhou no sentido de que a diretoria inteira da empresa deveria ser 

composta por brasileiros, apesar de não ser possível impor unilateralmente que todo 

o capital da empresa fosse nacional. A esse parecer Luciano responde, não sem 

reconhecer, dentro das regras de debate tradicionais do mundo dos juristas, "ser 

temeroso da minha parte discordar de tão eminente jurista"286 para afirmar um 

argumento de realismo econômico, que ele enxerga em Vianna e que também é 

compartilhado por parte importante dos liberais que foram cooptados pelo regime 

getulista, de que os capitais estrangeiros e mesmo os técnicos estrangeiros seriam 

importantes em matérias que o país não dominava completamente a ciência de sua 

exploração. Afirmava o Consultor: 

 
Uma vez nesse terreno, sentiu o Dr. Oliveira Vianna que a procedencia do 
capital da empresa, para fugir aos perigos, teria que ser também nacional. 
Sentiu e confessou-o, mas recuou diante das consequências que tal 
exigencia acarretaria, tratando-se de um país pobre, sem capitais próprios 
disponíveis e, portanto, incapaz de explorar riquezas que exigem somas 
fabulosas para a sua mise en valeur. Na perspectiva de deixar o país sem a 
possibilidade de tão cedo explorar tais riquezas, com recursos nacionais, 
capitulou diante da realidade, para admitir que o capital das empresas e os 
seus acionistas sejam estrangeiros, sem se aperceber que essa capitulação 
importa no abandono de todo o sistema.287 

 

   Partindo do realismo do atraso do país no campo técnico dos recursos 

                                                 
285 Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas 
e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 
federal, na forma da lei. 
 § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a 
empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-
participação nos lucros. 
286 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 530. 
287 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 530. 
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naturais, Luciano se opõe ao autor de O idealismo da constituição, utilizando uma 

base argumentativa que não estava em contrário as premissas teóricas de seu ex 

adverso. Não deixa ele de elogiar o procedimento da constituinte288, que também 

havia sido defendido nesse tema específico por Juarez Távora, no sentido de 

equilibrar premissas liberais com premissas nacionalistas, criando uma espécie de 

nacionalismo não integralmente estatista dos recursos naturais. A proteção e a 

conservação das riquezas minerais e das quedas dágua, dentro da premissa 

conservacionista elaborada no Ministério, não deveria passar por uma ataque 

xenófobo ao capital, mas pela  aceitação "diante da pressão dos fatos, [que] o 

legislador constituinte sabiamente procurou conciliar os interesses do país com o 

dos collaboradores ainda indispensáveis ao aproveitamento das nossas riquezas 

minerais, bem como das águas e da energia hidráulica"289. A interpretação do texto 

legal nesse momento estrutura-se numa hermenêutica realista que aceitava a 

"fraqueza econômica" do país e afirmava não ser possível "impor preceitos que, 

cumpridos à risca, empeceriam o progresso nacional por muitas décadas"290.  

   Essa postura seria repetida, com algumas mudanças, no outro parecer 

elencado, dessa vez uma tréplica ao Diretor do Serviço de Águas, o torreano 

Francisco Magarinos Torres, que defendera a impossibilidade de que uma diretoria 

formada por estrangeiros assumissem a exploração desses recursos. Assumindo 

uma postura tutelar frente aos pareceres jurídicos de não-juristas, elogiando-os e ao 

mesmo tempo, demarcando a especificidade técnica do direito, declarou que os 

autores "mostram mais uma vez que o campo do direito é tão acessível, que pode 

ser percorrido, com brilhantismo, mesmo pelos que não fazem do seu estudo 

ocupação habitual", mas que ainda assim, tal aventura realizada por esses cientistas 

no campo jurídico nada mais fez que "robustecer a convicção de que os pontos de 

vista sustentados no meu parecer são os que devem prevalecer"291. 

   Magarinos Torres defendia uma postura fortemente nacionalista, posto 

que entendia a Constituição de 1934 como uma obra acabada de um movimento 

                                                 
288 "Dispondo por essa forma andou bem ou andou mal o legislador constituinte? 
 No meu modo de ver procedeu avisadamente, pois levou em conta as realidades nacionais. É 
uma maneira inteligente de atrair para o país os capitais de que necessitamos, nacionalizando-os. 
Sem essa condescendência, ou eles não nos procurariam ou, se os fizessem acautelariam seus 
interesses, lançando mão de representantes que não passariam de simples instrumentos." In: SILVA, 
Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 531. 
289 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 531. 
290 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 531. 
291 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 535 
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político que começava nas crises da Primeira República e se materializava no novo 

diploma constitucional, de forte tendência estatista e centralizadora, em oposição à 

Constituição de 1891, a quem deixava fortes críticas. Luciano, por sua vez, coloca 

nuances no argumento do técnico, buscando expor a complexidade do fenômeno 

jurídico, ao dispor que  

 
O Sr. Diretor do S.A. fala ainda no espírito nacionalista da Constituição de 
1934, que não pode deixar de ser levado em conta na exegese do parágrafo 
1 do Art. 119. Estamos de acordo quanto à existência do espírito 
nacionalista, mas não no significado e na extensão que lhe pretende dar. Se 
me fosse permitida a expressão, eu diria que o espírito nacionalista existe, 
mas em termos.292 

 

   Os termos desse nacionalismo passava por uma aceitação das 

limitações políticas que a Constituição de 1934 havia legado aos estrangeiros, mas 

não aceitava, de modo algum, a supressão da regra geral de não distinção em 

matéria comercial entre nacionais e estrangeiros. À essa regra geral o que o 

constituinte teria feito era um pequeno rol de exceções, rol esse taxativo que exigiria 

uma interpretação literal e restritiva da norma. Nesse momento aparece o lado mais 

liberal e pandectista de Luciano, que valorizando a superioridade da hermenêutica 

jurídica como uma atividade de limitação de sentidos de textos normativos, acaba 

por atuar internamente no Ministério como um contrapeso aos movimentos 

estatizantes. Eis que retorna, para arrematar sua posição, ao argumento de realismo 

econômico, afirmando que o único caminho para a superação desse atraso deveria 

ser trilhado com a garantia da ordem jurídica, relembrando Comte, uma de suas 

inspirações de juventude. Afirma, por exemplo, numa frase que mistura premissas 

torreanas, que o Brasil 

 
Com o seu imenso território quase despovoado, as suas riquezas quase 
que em estado meramente potencial, sem recursos próprios para explorá-
las e desenvolvê-las, sem técnicos nacionais com experiência e em número 
suficiente para dirigir trabalhos que exigem conhecimentos especializados, 
o Brasil é um gigante que mal ensaia o seus primeiros passos e necessita 
de apoio estranho para aprender a ficar em pé e a caminhar.293 

 

   Em sua contranarrativa, fazia uma leitura que situava o início do século 

XX como uma fase de cooperação sem ideias ocultas entre os países, sucedida por 

                                                 
292 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 540. 
293 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 541. 
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um presente baseado na "luta pelo predomínio de certos produtos de que o mundo 

está dependente no momento, sobretudo os de origem mineral com o petróleo à 

frente"294. Nessa condição contextual, a constituinte de 1934 apostou em medidas 

restritivas à ação estrangeira, mas não se estendendo a um "desnecessário exagero 

xenófobo". Passando seu recado político através da técnica jurídica, Luciano chama 

de "nacionalistas exaltados" todos aqueles que "não puderam ou não quiseram 

compreender essa situação especial, [e que] pretenderam, após a vitória 

revolucionária de 1930, afastar completamente a colaboração estrangeira na 

exploração das nossas riquezas minerais e quedas d'água"295. A conservação 

desses recursos não se daria através de uma simples estatização deles, como 

queriam os cientistas e técnicos do Ministério, mas antes através do uso do "bom 

senso" guiado pela realidade brasileira, entendida como um uso em prol da nação, 

mas não exclusivo do Estado Nacional. 

   Ainda assim, isso não significava, como se vê, uma abertura total da 

exploração das riquezas para estrangeiros. Era necessário sim que a empresa fosse 

criada e tivesse sede no Brasil, ou que se a autorização e concessão fosse feita a 

um indivíduo, este teria de ser nacional. Exemplo disso se encontra em outro 

parecer (de número 381, datado de 28 de outubro de 1936296) em que é requisitado 

ao Ministério a autorização para perfuração de campos de petróleo para uma 

Associação de origem estadounidense que fazia esse mesmo trabalho na 

Venezuela. Nesse caso, Luciano concorda com a negativa do pedido pelos técnicos 

do Ministério, baseando-se textualmente no Art. 119 da Constituição de 1934. Vê-se, 

assim, que o tema do nacionalismo energético esgarçava os conflitos internos no 

Ministério, sobretudo aqueles gerados pós-Reforma Távora, que transformara 

aquela instituição em um espaço de lutas pelo destino econômico do país, posto 

que, nas palavras de Luciano, o Ministério da Agricultura tinha como principal função 

criar riquezas. Tratava-se, assim, de um Ministério Técnico sobre os destinos de 

parte da Economia Política nacional. 

   Se o Consultor do Ministério reconhecia, através de argumentos 

realistas a necessidade de ajuda externa para dar conta de por em prática suas 

políticas conservacionistas, diagnóstico semelhante, com algumas nuances, ocorria 

                                                 
294 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 542. 
295 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 542. 
296 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 821 e ss. 
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relativamente à necessidade de ajuda interna. Somente o Ministério não teria pés 

suficientes para por em prática toda a farta legislação ali desenvolvida, sendo 

preciso acordos e parcerias com os Estados e as Secretarias Estaduais de 

Agricultura. Para dar conta dessas dificuldades internas, a prática era de se realizar 

uma série de delegações (primeiro por decretos, depois por acordos), em que se 

cedia aos entes federativos o poder de polícia para executar algumas tarefas da 

alçada original dos técnicos do Ministério. Entretanto, durante esse procedimento, 

mostrava-se a complexidade dos embates entre as forças locais e o Ministério e, 

sobretudo, da própria dificuldade de se compreender a natureza jurídica dessa nova 

legislação conservacionista. Exemplo disso eram as discussões acerca do Código 

de Caça e Pesca que entrou em vigor em 1934. 

   Em um longo parecer (de número 279, datado de 26 de março de 

1936) o Consultor Jurídico respondeu a uma consulta realizada pelo Ministro da 

Agricultura em virtude de um processo do Departamento Nacional de Produção 

Animal, em que o Estado de São Paulo, objetivando cumprir os preceitos do 

aprovado Código de Caça e Pesca, estava editando um regulamento estadual para 

executar as políticas conservacionistas ali presente. Nessa consulta, Luciano Pereira 

da Silva é chamado para discutir dois principais temas: qual é o limite da atuação 

dos entes federados no cumprimento do Código e quem seriam os técnicos 

responsáveis para elaborar os estudos referente aos temas da fauna local, os do 

Ministério ou os que o governo estadual apontasse. Em outras palavras, tratava-se 

de um embate entre a política nacional e a política estadual, envolvendo o mais 

importante Estado da federação, que tinha um corpo técnico famoso na área 

conservacionista, com Edmundo Navarro Andrade (principal diretor científico de 

Távora) encabeçando a autonomia estadual. 

   A primeira informação que salta aos olhos e contribui com o argumento 

da novidade que significou as codificações conservacionistas dos anos 1930 é a 

dificuldade em definir quais partes da legislação poderiam ser delegadas aos 

Estados (fato esse ainda visível em matéria ambiental). Chocava os técnicos do 

Ministério, em oposição aos pedidos dos paulistas, a possibilidade de regular-se a 

prática do Código em âmbito local, por compreenderem haver uma hierarquia entre 

leis federais e leis estaduais, e não apenas uma divisão de competência. 

Contrapondo-se a tendência concentradora dos técnicos federais na execução 

dessa legislação, Luciano descreve que 
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Seria, na verdade, chocante o apparecimento de um regulamento do Código 
Civil, do Código Comercial ou do Código Penal. Mas é preciso não perder 
de vista que o Código de Caça e Pesca é uma lei sui generis, que contém 
ao mesmo tempo disposições de direito substantivo, de direito 
administrativo, de direito processual e até de simples polícia, feito para 
regular o modo pelo qual deverão ser exercidas no paiz a caça e a pesca.297 

 

   Os códigos conservacionistas seriam pouco sistemáticos aos olhos 

gerais da cultura jurídica da época, não compartilhando a ideia de coerência e 

totalidade, mas deixando frestas e possuindo um corpo normativo com diferentes 

natureza: questões fiscais, penais,  processuais, comerciais e administrativas. Esse 

complexo amorfo (perante a tradição pandectista, ao menos), gerava a necessidade 

de se localizar espacialmente a aplicação dessa legislação, frente as minúcias e 

características da flora e fauna local, necessitando portanto ter válvulas de escape – 

ou como se dirá anos depois, cláusulas gerais – que precisam ser regulamentadas e 

complementadas em cada região, pela autoridade mais próxima desses objetos. 

Esse argumento afastava os interesses mais centralizadores do regime, mas ao 

mesmo tempo dava a impressão de que se trataria de um retorno – ou continuação 

– da política estadualista que mantinha, ainda àquela época, o direito processual 

estadualizado e rememorava os ecos das disputas pelo Código Civil e a 

possibilidade de cada Estado ter o seu. 

   Foi preciso então afirmar através da técnica legislativa que vinha sendo 

desenvolvida pela Comissão Legislativa Revolucionária e pelos debates da 

Constituinte, a importante diferença existente – que era confundida pelos técnicos 

tanto de São Paulo quanto do Ministério – entre delegação de competências e 

delegação de atribuições previstas na Constituição de 1934298. Essa diferença era a 

constitucionalização de uma ideia visível em Torres, Vianna e Távora, de que os 

Estados não eram soberanos – não possuindo portanto atribuições de Poder 

Constitucional -, mas seriam autônomos no seu sentido administrativo e técnico, 

enlaçando-se a União e os Estados em conselhos técnicos com vistas aos 

                                                 
297 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit., Pág 581. 
298 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit., Pág 582: "Salvante a parte relativa à delegação de poderes, 

na qual a informação confunde a delegação de competência dada no mencionado decreto n. 
23.834, que é perfeitamente constitucional, por estar taxativamente prevista no parágrafo 1. do 
art. 5 da Carta de 16 de julho, além de decorrer necessariamente do próprio regimen de accordos 
para a execução de serviços federaes nos Estados, com a delegação das attribuições dos 
Poderes constitucionais, que é prohibida pelo parágrafo 1., do art 3., no mais as objecções 
formuladas têm toda razão de ser." 
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problemas objetivamente explicitados em cada lugar. Assim, o Regulamento do 

Código de Caça e Pesca poderia e deveria garantir a execução local das políticas 

conservacionistas através de seus técnicos estaduais, sempre supervisionados pelo 

DPNA do Ministério, mas não poderia contraria as políticas penais e processuais 

estabelecidas nacionalmente. O anteprojeto que estava em disputa nesse parecer 

buscava, em verdade, suprimir as penas de prisão e permitir apenas a aplicação de 

multas leves para quem desrespeitasse o Código, bem como se interessava em criar 

exceções à políticas nacionais, como por exemplo, a possibilidade de que 

pescadores do Estado de São Paulo não precisassem se alistar no serviço militar 

obrigatório. Tudo isso era visto como um eco do forte federalismo, e mesmo como 

uma forma de resistência por parte de São Paulo, às mudanças galopantes que se 

operavam no regime de Getúlio Vargas. 

   A execução dessa legislação nacional se daria assim no âmbito 

estadual, mas com o devido respeito às atribuições constitucionais da União, e 

entendendo a autonomia estadual como mera descentralização administrativa com 

vistas ao aumento da eficiência da burocracia. Entretanto, a fiscalização dessa 

execução pelo Ministério era muito difícil, e o mesmo realismo que aparecia nas 

críticas ao nacionalismo energético, voltam a aparecer quando se vê que o 

Ministério e sua atividade jurídica são incapazes de frear como se queria o desmate 

e as derrubadas à beira das estradas na própria cidade do Rio de Janeiro, local 

próximo ao controle do Ministério. Essa dificuldade se vê num parecer (de número 

137, datado de 29 de outubro de 1934), sobre arrendamento de terras públicas para 

exploração do comércio da lenha e carvão. 

   Trata-se de um parecer sobre um pedido de Clemente de Assis 

Fernandes Távora299 que havia sido autorizado pelo engenheiro chefe do Núcleo 

Colonial de São Bento a derrubar as árvores da região para a produção de lenha e 

carvão, inclusive diminuindo as contrapartidas que haviam sido oferecidas pelo 

próprio requerente, como a de construir estradas e se obrigar a explorar uma faixa 

limitada de vinte metros mata adentro. Passando pelo gabinete do Ministro para seu 

despacho final, ele consulta uma última vez Luciano, nessa época com Assessor 

Jurídico do Serviço de Irrigação, Reflorestamento e Colonização da pasta que, 

escandalizado com a opinião do Engenheiro, faz um libelo do Código Florestal e da 

                                                 
299 Não se conseguiu descobrir se há e qual é o parentesco com o ex-ministro Juarez Fernandes 

Távora. 
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necessidade de se executar a política conservacionista ali contida com o máximo de 

cuidado pelo próprio Ministério. Inicia acusando a inépcia da autorização do 

Engenheiro ao descrever que, "technicamente, sob o ponto de vista do interesse 

florestal e da conservação das estradas, o que propõe o Sr. Engenheiro chefe do 

Nucleo é a negação do que exige a defesa daquelle interesse, hoje assegurado pelo 

Código Florestal"300. Note-se que, pelos tempos do processo administrativo, 

provavelmente esse foi iniciado ainda durante a presidência da pasta por Juarez 

Távora, e ao que ele aponta, esse tipo de expediente havia se tornado frequente 

com relação às florestas em contraposição ao rigor técnico nas questões de águas e 

minérios. 

   O argumento básico trazido pelo Engenheiro que autorizara a 

exploração estava vinculado a ideia de que a área em disputa, por não ser cultivada, 

estava impedindo a própria colonização pelo excesso de matas, sendo assim a 

participação privada na empreitada vista como coerente com as finalidades ali 

buscadas301. Contrariando essa visão empirista e imprevidente dos usos das matas, 

Luciano fala como um exemplar torreano, ao resgatar as lições de José Bonifácio: 

 
Que um carvoeiro tenha essa mentalidade, nao admira, pois foi ella que até 
hoje prevaleceu no paiz, com as consequencias que todos conhecem, 
ameaçando transformar o Brasil em um semi-deserto. Não a devem ter, 
entretanto, aqueles a quem está confiada a guarda e a conservação das 
matas ainda remanescentes, sobretudo quando essas mattas estao 
localizadas em terras do domínio público. Não há mattas inuteis. Si as 
necessidades da vida impõem algumas vezes o seu sacrificio, este faz-se 
visando uma utilidade maior, não podendo jamais ser considerada como tal 
a sua transformação em lenha e carvão, nas regiões de vegetação 
escassa.302 

 

   O que causava maior espanto era a possibilidade de setores 

vinculados ao próprio Ministério não terem incorporado a legislação e política 

conservacionista ali mesmo produzida. Indagava o Consultor "como admittir-se que 

seja o proprio serviço, a quem incumbe a guarda e conservação do patrimônio 

florestal do paiz, por uma das suas Secções (2a), que vae autorizar a derrubada das 

                                                 
300 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit, pág 206. 
301 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 208, "O que elle quer é apenas transformar em lenha e 

carvão as mattas ainda existentes no nucleo. Só o enunciado dessa pretensão basta para mostrar 
quanto ella deve ser considerada antipathica pelos verdadeiros amigos da natureza. Allega ele, 
para justificar o pedido, que as terras se encontram presentemente inexploradas, sem a menor 
cultura e por isso se proprõe a deixá-las desnudas, para facilitar, mais tarde, o seu cultivo, quando 
tiverem de ser loteadas". 

302 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág, 208. 



 
 

156 
 

mattas marginaes das estradas de rodagem, em terras do dominio publico, com 

flagrante violação do Código Florestal?"303. Essa contradição expõe as dificuldades 

práticas da execução das inovações dos anos 1930 em algumas áreas, em especial 

a florestal, por entenderem sobretudo os engenheiros ali vinculados, que a lenha e o 

carvão eram bens de primeira necessidade para o desenvolvimento, devendo assim 

serem buscados onde quer que sejam encontrados. Acontece que a própria 

legislação Florestal, como se verá mais detalhadamente adiante, trazia em seus 

dispositivos os mecanismos para produção lenhosa que se opunham integralmente 

as práticas que estavam sendo patrocinadas por esses núcleos de colonização304. 

Não obstante, o Consultor Jurídico é atingido mais uma vez pelo realismo do 

contexto e, num ato de capitulação, autoriza a exploração da área por compreender 

que a administração vinha concedendo iguais medidas a outros durante o período 

em que esteve em disponibilidade, e não poderia fazer nada para impedir essa 

prática305.  

   Situação de esforço pelo cumprimento das regras conservacionistas 

também se vê nos expedientes emitidos pelo Ministério em forma de circulares para 

os Estados. Em 1938, já durante o Ministério de Fernando Costa, um liberal que foi 

Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo no Governo de Júlio Prestes, 

encontra-se circulares com pedidos para que a legislação seja cumprida no sentido 

de controlar a produção lenhosa e expandir os procedimentos de reflorestamento. 

Nessa circular o Ministro envia também cópias do Código e de modelos de acordos 

a serem firmados entre Estados e Municípios. Trata-se de um indício de que a 

necessidade de um membro da elite agronômica local, que fora o chefe da área no 

período pré-Revolução, ter de requerer ao Interventor que ele dê "início à execução 

do referido Código"306, que essa legislação era encarada com muita novidade e 

pouca compreensão por partes dos técnicos estaduais do tema. Exemplo disso 

também se encontra na mesma circular em que o Ministro tem de explicar aos 

                                                 
303 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 207. 
304 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág, 208-209, "A verdade da tese, porém, não implica na 
obrigação, para quem dispõe de mattas nas suas terras, de consentir que as destruam com aquelle 
fim. O problema terá a sua solução natural com o cultivo de mattas especiais para a exploração do 
commercio de lenha e carvão e está indicada no Art. 24 do Código Florestal". 
305 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 209, "Vejo pela informação do Sr. Engenheiro Chefe do 

Nucleo que a concessão solicitada pelo requerente já nao será a primeira, porque outras tem sido 
dadas anteriormente, fato que reputo profundamente lastimável. 

 Se, entretanto, a administração pública entender que pode ser continuada essa prática [e autoriza 
desde que seguindo um título precário]". 

306 CPDOC/FGV Fundo Luiz Vergara LVc 1938.04.08 
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Interventores que "na ausência de funcionários florestais, estão autorizados a tomar 

medidas necessárias à aplicação da lei protetora de nossas matas" os inspetores 

agrícolas. 

   Diante do exposto, nota-se que a prática Ministerial das políticas 

conservacionistas trazidas a cabo com maior vigor após a Revolução de 1930 

possuíam algumas características importantes: a) havia uma disputa em sua 

aplicação concreta entre técnicos do ministério e o Consultor Jurídico, disputa essa 

explicitada nos momentos de tradução para a linguagem e técnica jurídica dos 

pontos de vista político-científicos dos engenheiros, agrônomos e botânicos ali 

estabelecidos; b) muito dessas disputas se intensificaram após a subida de Juarez 

Távora ao Ministério e a sua Reforma, que deu maior preeminência aos técnicos e 

ao saber científico, mas teve que ceder posições de poder internas ao Ministério à 

grupos de oligarquias paulistas e outros grupos; c) a prática do conservacionismo se 

aproximava do nacionalismo em algumas situações e, em tantas outras, via-se 

freiada por forças locais e incompreensões relativas a nova técnica legislativa que 

surgia com essas políticas. 

   Para compreender mais a fundo quais eram as novidades trazidas por 

esses Códigos Conservacionistas é que se selecionou um exemplo modelar deles, o 

Código Florestal de 1934, para analisar no próximo capítulo a confecção, 

organização e execução, revelando as limitações e adaptações aos contextos de 

profundas mudanças que o país passava. É o que se verá a partir de agora. 
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3 – Plantando árvores e pé na tábua: a criação e execução do Código Florestal 
de 1934  
 

   A historiografia sobre o Código Florestal de 1934 é escassa. Não 

chega a uma dezena o número de estudos que dedicaram com maior vagar e 

cuidado à análise da produção do Código, suas influências e traduções e sua prática 

durante o período que esteve em vigência, de 1934 a 1965. Na maioria das vezes 

apenas se menciona a sua existência, ressaltando ter sido ele o primeiro a conter o 

instituto que viria a ser hoje as “Áreas de Preservação Permanente” bem como a 

“Reserva Legal”. 

   À exceção encontra-se o estudo pioneiro e hoje clássico de Osny 

Duarte Pereira, que foi o autor do primeiro manual de Direito Florestal Brasileiro307, 

publicado em 1951, autor esse que viria a ser anos depois o principal formulador do 

Código Florestal de 1965 que ficou em vigor até 2012. Em seu clássico estudo, há 

uma longa recuperação das legislações estaduais sobre o tema bem como uma 

tentativa de sistematização de seus conceitos amplos que abrangiam temáticas de 

direito penal, administrativo, tributário e processual. Além desse estudo específico 

sobre o direito brasileiro referente às florestas, ele também foi responsável por 

produzir um grande compilado de informações sobre as legislações florestais 

francesas, finlandesas, italianas, inglesas, polonesas, belgas, alemãs bem como se 

atentar pioneiramente à produção latino-americana, investigando as características 

das leis argentinas, colombianas, cubanas e guatemaltecas. O autor, importante Juiz 

que hoje nomeia a sede Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi também 

conhecido comunista e autor de livros sobre siderurgia, minérios e águas, 

demonstrando a íntima conexão temática que vinha se construindo desde Alberto 

Torres e que atingia seu ápice na década de 1950 com o intenso processo de 

industrialização que o país passava. É possível reconhecer em Osny Duarte Pereira 

o principal nome dessa área em formação no Brasil, ao se debruçar sobre o 

profundo impacto que ocasionou nas futuras gerações. 

   Quatro décadas depois, em 1995, coube a um brasilianista de grande 

renome, Warren Dean, um estudo aprofundado sobre a Mata Atlântica brasileira, 

observando seu ritmo de devastação e contrapondo-o a existência das leis 

                                                 
307 PEREIRA, Osny Duarte. Direito florestal brasileiro (ensaio). Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1950. 
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conservacionistas produzidas no país no período que essa tese se destaca. Esse 

estudo, À ferro e fogo308, é considerado pioneiro na área de história ambiental 

brasileira, e geraria muitos filhos intelectuais nas décadas seguintes. Ali Dean inicia 

sua reflexão a partir da história da floresta, recobrindo aspectos geológicos e 

hidrológicos e, pautado na longue dureé, vai acompanhando todo o movimento de 

colonização e interiorização do Brasil destacando o papel que o espaço e a natureza 

cumpriram nas agruras e anseios desse processo. Ali se encontra uma das bases 

teóricas da História Ambiental, qual seja, a de não deter o olhar para o espaço e a 

natureza como mera paisagem ou cenário do desenrolar dos fatos humanos, mas 

como um agente, utiliza ele a expressão enteléquia, em que a humanidade tem de 

se relacionar. Recuperando o mito de Sísifo, passa essa lição de forma exemplar: “A 

natureza, ainda quando a ambição humana se volta contra ela, continua a ser um 

objeto. O pathos de Sísifo é totalmente seu; nenhum pathos é atribuído à sua 

pedra”309, ainda que sem a pedra não haveria pathos algum. 

   Mais recentemente, sobretudo em função da produção científica 

brasileira sobre História Ambiental, em que se destacam José Augusto Pádua, José 

Luiz de Andrade Franco, José Augusto Drummond e Regina Horta Barbosa, uma 

infinidade de novos temas relativos ao meio ambiente e ao papel político e jurídico 

que se constrói a partir dele vieram à tona. Pádua310, por exemplo, em importante 

estudo sobre a formação do pensamento ecológico brasileiro, resgata com 

profundidade o papel de José Bonifácio de Andrada e Silva, bem como reconstrói a 

importante história da Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, um berço e viveiro das 

experiências conservacionistas que marcariam o Brasil nos próximos cem anos, e, 

talvez, até hoje. José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond311 

dedicaram-se a reconstruir os debates políticos sobre identidade nacional e 

natureza, resgatando os percursos assumidos por cientistas de peso na área da 

biologia, analisando suas participações em projetos políticos, produção legislativa e 

divulgação científica de temas conservacionistas. Trilha semelhante realizou Regina 

                                                 
308 DEAN, Warren. À ferro e fogo: a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. - São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 
309 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 22. 
310 PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 

escravista (1786-1888). 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 
311 FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Proteção à natureza e identidade 

nacional no Brasil, anos 1920-1940. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009. 



 
 

160 
 

Horta Duarte312, em livro já citado, que reconstrói a história da formação da Biologia 

no Brasil como uma área de atuação política, enfocando em especial o papel de 

alguns biólogos na criação do Código de Caça e Pesca brasileiro, também situado 

no contexto dessa tese, em 1934. 

   Um exemplo mais específico com relação ao Código Florestal foi a 

publicação do artigo de Ely Bergo de Carvalho313 que enfocou a prática do Código 

Florestal na região de Campo Mourão, no interior do Paraná. Manejando referenciais 

da antropologia e da crítica literária, o autor buscou pensar se o Código Florestal de 

1934 era uma “ideia fora do lugar” bem como se, através das contribuições de 

Roberto DaMatta, a prática do Código passava por critérios pessoais e vinculado a 

ideia de “jeitinho brasileiro”. Após analisar algumas ações judiciais em matéria 

florestal na comarca do interior do Paraná, conclui que o Código Florestal era de fato 

usado para “excluir do acesso à terra homens e mulheres pobres do campo, ao 

mesmo tempo em que o Estado facilitava o acesso a ela por parte das empresas 

colonizadoras e dos fazendeiros, através de meios lícitos e ilícitos”314. Por insistir em 

uma análise antropológica, a parte dos méritos que ela detém, ocorre que no 

balanço final de sua análise ele acaba por reduzir o Código Florestal a um 

dispositivo com tonalidades classistas e à disposição de um poder capaz de moldá-

lo a qualquer conteúdo, perdendo assim a dimensão e espessura de sua 

operacionalidade. Não se trata, por óbvio, de negar os maus usos e abusos que 

qualquer legislação pode originar, mas não compreender a dinâmica que, dentro do 

pensamento jurídico, essa possibilidade está previamente contemplada como parte 

do contexto. 

   Por fim, o trabalho mais profundo e detalhado sobre a produção do 

Código foi realizado numa dissertação de mestrado de Tayla Gabrielli Antunes315. 

Em sua análise, a autora busca compreender a gênese do Código Florestal como 

resultado final de um longo movimento originado em finais do século XIX e que foi 

                                                 
312 DUARTE, Regina Horta. A biologia militante: o Museu Nacional, especialização científica, 

divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil – 1926-1945. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010. 

313 CARVALHO, Ely Bergo de. O Código Florestal brasileiro de 1934: a legislação florestal nas 
disputas pelo território, um estudo de caso. In: Anos 90, Porto Alegre, V. 23., n. 43, p. 417-442, jul. 
2016. 
314 CARVALHO, Ely Bergo de. Op. Cit. Pág 432. 
315 ANTUNES, Tayla Gabrielli Rodrigues. Pensando a devastação: a gênese histórica do primeiro 

Código Florestal brasileiro (1900-1934). (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação 
em História Social da UFRJ. Rio de Janeiro: 2015. 
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ganhando força com o aumento da institucionalidade estatal brasileira, desaguando 

no papel de alguns cientistas e botânicos chave na produção dessa lei. Entretanto, 

apesar dos inúmeros méritos ali encontrados que foram muito úteis para a atual 

pesquisa, a análise deixa de fora, por uma questão de recorte temático, a confecção 

propriamente dita da legislação, em suas minúcias, complexidades, importações e 

traduções de institutos, bem como deixa de atentar para o papel dos juristas que de 

fato deram corpo em um processo de tradução jurídica dos diagnósticos científicos 

produzidos naquele contexto. 

   Com vistas a melhor enfocar o papel do pensamento jurídico, bem 

como associá-lo ao movimento maior de modernização do Estado e do Direito 

brasileiro é que se dedicará nesse capítulo um olhar verticalizado da formação da 

primeira legislação florestal nacional e sistemática do Brasil. 

 
3.1 O “Problema Florestal Brasileiro” 
 

   Uma das características contínuas do pensamento jurídico moderno é, 

seguindo os passos de António Hespanha, a sua conexão com projetos de 

engenharia social e organização territorial. Se no mundo pré-moderno a legislação 

era vista como apenas uma entre tantas outras fontes de direito e com importância 

relativa, e sua função era a de ser o reflexo de costumes cultivados em determinada 

sociedade ou ser a transcrição de valores traduzidos como naturais a partir de uma 

leitura tomista da realidade, o mundo moderno pós-iluminismo e revolução francesa 

tende a instrumentalizar o direito como uma técnica de governo e administração de 

pessoas e recursos escassos. Têm-se, nesse contexto, o surgimento da Economia 

Política e da Biopolítica. Dessa feita, o direito traduzia-se como uma forma racional 

de responder a problemas advindos da formação da economia capitalista e da 

distribuição de bens em uma sociedade crescentemente urbanizada, industrial e 

conectada em uma perspectiva global. 

   Da mesma forma, uma lei moderna, tal como o Código Florestal 

brasileiro de 1934, surge não por um valor de justiça intrínseco em suas premissas, 

mas antes como uma forma de dar respostas à um problema contemporâneo dos 

atores que o produziram. A pergunta que fica, a partir de então, é: qual era o 

problema que o Código Florestal brasileiro de 1934 buscou dar conta? 

   Consultando a literatura da época, a imprensa e relatórios ministeriais, 
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encontra-se com certa recorrência da presença de um termo: “Problema Florestal 

brasileiro”. Tratava-se de um espectro amplo de questões e análises produzidas por 

cientistas, agrônomos, economistas e políticos que se desdobravam em duas 

grandes preocupações ainda que vistas conjuntamente: a primeira era a atenção 

que se dava ao intenso processo de desmate e devastação das matas no interior do 

país e, especialmente, nos centros urbanos populosos, que vinham ocasionando 

consequências ecológicas, tais como crises de fornecimento de água, alimentos, 

alteração no regime de chuvas, expansão de áreas erosadas, morte de rios ou de 

peixes em grande escala, explosão de doenças entre tantas outras; a outra 

preocupação que fornecia motivações para criação de uma legislação florestal era 

de natureza estritamente econômica, vinculada a produção de lenha e carvão 

vegetal, as principais fontes de energia do processo de industrialização do Brasil até 

meados dos anos 1960, que eram então produzidas e exploradas de forma 

imprevidente e irracional, originando crises de abastecimento e instabilidade na 

crescente malha industrial brasileira, em especial no Estado de São Paulo. 

   Seria possível reconstruir historicamente a ideia de “Problema Florestal 

brasileiro” conectando-o às críticas de José Bonifácio de Andrade e Silva a 

devastação que ocorria nas encostas de morros do Rio de Janeiro ainda no início do 

século XIX, bem como sua defesa da adoção de ciências naturais e técnicas 

inovadoras de agricultura para poupar o solo e a natureza nacional. Poder-se-ia 

também relembrar o Major Archer e a incrível história do reflorestamento da Floresta 

da Tijuca, em meados do século XIX. Seria possível também retomar os 

ensinamentos de Albert Lofgren, o botânico sueco que atuou no Estado de São 

Paulo na virada do século XIX para o XX e foi decisivo para as campanhas de 

valorização das árvores e florestas, ou então olhar para seu herdeiro, Edmundo 

Navarro de Andrade – personagem já citada quando trabalhava no Ministério da 

Agricultura – que foi responsável por introduzir o Eucalipto no Brasil como técnica de 

recuperação de áreas florestais. Entretanto, para evitar a digressão que já foi tão 

bem explorada em outros trabalhos de História Ambiental, enfoca-se aqui nas 

análises trazidas por dois cientistas que tiveram relevância no mundo jurídico: 

Alberto José Sampaio, botânico do Museu Nacional que participou da confecção do 

Código Florestal de 1934, e Bertha Lutz, importante cientista e feminista que se 

tornou a primeira mulher a participar de uma Assembleia Nacional Constituinte no 

Brasil, em 1933-34. Os dois produziram palestras e textos nos anos 1930 e 
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diagnosticaram em detalhes a questão florestal da época. 

   Em 13 de novembro de 1932, foi publicado no Jornal do Commercio a 

íntegra de duas palestras, realizadas no Rotary Club, desses atores sobre “O 

problema da devastação de nossas florestas” e as maneiras de remediar essas 

questão. Alberto José Sampaio inicia sua palestra contextualizando o Brasil no 

cenário internacional, relembrando a fundação de várias Associações Científicas e 

Institutos, e coloca o Brasil numa posição de atraso, o que exige “demonstrarmos a 

nossa capacidade realizadora, no que concerne a proteção de nossa Natureza”316. 

Sendo o problema florestal fruto de uma relação íntima entre o homem e seu espaço 

e não simplesmente um problema metafísico, Alberto enumera as questões e as 

medidas que devem ser enunciadas com vistas a solucionar as crises que ocorriam 

em virtude do desmate acentuado no país: 

 
(...) o nosso problema florestal apresenta cinco feições principais, a saber: 
1) – A feição econômica, da indústria extrativa ou da floresta industrial 
2)– A feição agronômica, da floresta – terra virgem para lavouras rendosas. 
3)– A feição hygronomica, das florestas protetoras de mananciais 
4)– A feição climática, do conforto para o homem 
5)– A feição paisagista, do senso estético.317 

 

   Ao separar o Problema Florestal nesses cinco aspectos, Alberto José 

Sampaio lembra que essa é uma divisão didática, posto que “em última análise, 

porém, todas as feições indicadas são econômicas, pois todas contribuem para a 

prosperidade do país, direta ou indiretamente”. Ainda assim, é possível compreender 

a divisão que ele faz em alguns temas, entrelaçando-os com outras fontes 

produzidas na época. 

   Inicialmente a feição econômica da produção madeireira no Brasil. A 

contemporânea historiografia ambiental corrigiu um tradicional diagnóstico, 

desenvolvido por Mario Henrique Simonsen, que pregava o sucesso da rápida 

industrialização de São Paulo pela disponibilidade de energia elétrica barata e de 

qualidade vinda da hidroeletricidade. As análises mais recentes, com acesso à 

bancos de dados e fontes que essa historiografia tradicional não teve acesso, 

demonstram que a principal fonte de energia do Brasil para suas indústrias, ferrovias 

                                                 
316 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 6. 
317 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 7. 
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e mesmo para as casas, foi a lenha e o carvão vegetal. Warren Dean, responsável 

por desenvolver esse diagnóstico, denominado de “hipótese madeira”, aponta que o 

“Brasil ingressou na Era Industrial extremamente carente de um de seus pré-

requisitos: combustíveis fósseis de hidrocarbono” e ainda possuía uma energia 

hidroelétrica cara e com uma rede cheia de oscilações318. Dessa feita, Dean acusa a 

dependência primordial do Brasil “de seu enorme estoque de recursos vegetais 

nativos para ter combustível”319. Indústrias das mais diversas áreas, entre elas 

algumas de fundamental importância para o processo de urbanização do país, como 

olarias e fabricantes de cal, outras, de importância comercial, como as refinarias de 

açúcar, curtumes, tinturarias, torrefações de café, beneficiadoras de mandioca, 

padarias, fábricas de sabão, velas, conservas, fósforos, cerâmicas, banha e 

chapéus, operavam fundamentalmente a partir da lenha e do carvão vegetal como 

combustível320. 

   Mais recentemente, o papel da madeira no processo industrial foi 

revisitado por outro historiador ambiental, Christian Brannstrom321, que reorganizou 

alguns dados equivocados de Dean, reposicionou o papel do carvão mineral – 

sobretudo nas fábricas de cimento -, mas confirmou como regra geral o papel da 

lenha e carvão vegetal na economia brasileira dos anos 1920-1950. Produziu, a 

partir de novas fontes estadounidenses e análise de relatórios e cartas de industriais 

brasileiros e estrangeiros, um gráfico que hierarquiza a importância das fontes de 

energia do país, que é reproduzido abaixo: 

 

 

                                                 
318 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 266. 
319 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 267. 
320 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 268. 
321 BRANNSTROM, Christian. A madeira foi o combustível que moveu a industrialização brasileira? 

Avaliando a hipótese da madeira, 1900-1960. In: FRANCO, José Luiz de Andrade; SILVA, Sandro 
Dutra e.; DRUMMOND, José Augusto; TAVARES, Giovana Galvão. (orgs.) História ambiental: 
fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza. - Rio de Janeiro: Garamond, 2012, pág 
72. 
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   A partir desse gráfico nota-se a constante importância da biomassa 

(lenha e carvão vegetal) no quadro de energia bruta consumida no país. A 

hidroeletricidade ganha uma lenta ascensão, que se acentua somente em fins da 

década de 60 e, especialmente, anos depois com a construção de Itaipu. Já o 

carvão mineral nacional, conhecidamente de baixa qualidade, era de difícil emprego 

nas indústrias brasileiras, sendo necessário a importação em uma época em que as 

divisas internacionais não permitiam que seu emprego fosse mais generalizado. 

Nota-se a constante de seu uso em um nível bem abaixo de importância em relação 

à lenha. Por fim, o petróleo ganha uma curva acentuada de crescimento, sobretudo 

após a fundação da Petrobrás, ombreando a lenha somente na década de 1960. Ou 

seja: durante o período de vigência do Código Florestal de 1934 (que vai até 1965), 

a lenha e o carvão vegetal eram a principal matéria prima energética do contínuo 

processo de industrialização brasileira, sendo esta legislação responsável pela 

organização e racionalização de seu uso. 

   Antonio Dias Leite322, ex ministro de Minas e Energia durante o Regime 

                                                 
322 LEITE, Antonio Dias. A energia do Brasil. - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, pág 145. 
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Militar, elaborou outro gráfico que confirma a hipótese de Dean e da historiografia 

ambiental, ao demonstrar que somente a partir de 1969 a biomassa foi superada 

pelo petróleo, exatamente no período em que um novo Código entra em vigor, com 

preocupações muito diferentes daquelas desenvolvidas no Ministério da Agricultura 

dos anos 1930. Segue abaixo o gráfico produzido pelo ministro, que tem como 

unidade de conversão milhões em tEP (tonelada equivalente em petróleo): 

           

      

 

  Inclusive, e em especial, no Estado de São Paulo, a biomassa ocupava 

posição central. As ferrovias eram movidas à lenha e carvão vegetal, e toda a 

produção cafeicultora e mesmo a produção industrial urbana dependia dessas 

fontes. Os relatos encontrados em jornais da época confirmam que trens cortavam o 

território do Estado lotados de madeira para abastecer as indústrias. Nesse Estado a 

biomassa era responsável por 62% de toda a energia gerada e consumida. Havia, 

ainda, a popularização nas residências de uma nova máquina movida a biomassa 

que eram as gaseificadoras de origem alemã, que tiveram uma adesão sobretudo 

como fonte de combustível dos veículos particulares. Brannstrom traz um gráfico 

específico sobre São Paulo que revela essas questões:  
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   Somente com a compreensão da dimensão primordial da lenha e do 

carvão no Brasil da primeira metade do século XX é que se tem a densidade das 

demais feições trazidas por Alberto José Sampaio em sua palestra acima citada. O 

rápido e desordenado consumo de florestas no centro-sul do país estava 

ocasionando uma série de problemas já visíveis à época na lavoura e no regime de 

chuvas. Ao se analisar relatórios produzidos por agrônomos do período, como o 

produzido por Juvenal José Pinto323 para um Congresso Agronômico e 

posteriormente remetido ao Ministério da Agricultura, aparece claramente o 

diagnóstico de que a continuidade do processo de devastação desregulado geraria 

uma catástrofe econômica no país. Para esse técnico, as florestas “moderam as 

inundações e retem grande acervo de água das chuvas que, sem a salvaguarda de 

sua vestidura, tumultuariam na superfície e escoariam sem se dar a infiltração no 

solo” gerando erosões e destruindo terras agricultáveis, além de desregular e tornar 

imprevisível o regime de chuvas, pois compreendia-se, seguindo à ciência da época, 

que “as florestas influenciam, de algum modo, as precipitações atmosféricas (...) 

Devolvendo à atmosfera parte da água que, por intermédio da sucção de suas 

                                                 
323 CPDOC/FGV Fundo Ildefonso Simões Lopes, ISL 09.08.01 – 3 doc 
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raízes, arrancam das estratificações profundas e lançam no oceano ares, elevam o 

grau de vapor d’água, nele disseminado, contribuindo consequentemente, para o 

alteamento da pluviosidade”. O agrônomo chega inclusive a dar os contornos de um 

diagnóstico que décadas depois ficaria conhecido como “aquecimento global”, ao 

demonstrar que a destruição das matas impediria o consumo de CO2 pelas árvores 

e que a continuação desse processo transformaria a vida na terra “inaturável”. 

   Entretanto, não se pode exagerar ou anacronicamente impor a esse 

agrônomo a pecha de ambientalista. Tratava-se de um diagnóstico conservacionista 

que buscava dar ordem e organização à economia nacional, através do uso racional 

desses recursos. Deixa ele muito claro que não estava fazendo oposição aos 

industriais da madeira324, e inclusive via a atividade agrícola como um mecanismo 

de proteção da natureza, na medida em que a substituição das árvores nativas por 

pés de café cumpriam o mesmo papel reservado às florestas no combate à erosão e 

regularidade das chuvas. 

   Essa conexão entre agricultura e proteção das florestas foi a base da 

formação do Código Florestal. Tratava-se de um período de popularização da ideia 

de “Ciclo Higronômico”, também visível nos escritos de Torres. Tratava-se de um 

argumento desenvolvido através das ciências naturais que se fundamentava a 

conexão entre proteção da natureza, regularidade de chuvas e prosperidade da 

lavoura, gerando no longo prazo previsibilidade para o mercado agricultor. Soma-se 

ainda a importância dos rios: a compreensão científica do período acreditava que a 

presença de florestas fazia originar rios em propriedades e, consequentemente, 

valorizava essas terras. Coberturas florestais eram entendidas assim como ninhos 

potenciais de rios e, futuramente, de energia hidráulica e de irrigação para a lavoura. 

Esse diagnóstico de um sistema de chuvas e terras tão difundido à época nas 

revistas acadêmicas e congressos científicos ocupará posição central na confecção 

do Código, por se tratar de uma interpretação que conecta os impulsos reformadores 

dos anos 1930 com os anseios por um progresso industrial cada vez maior. 

   O agrônomo citado apontava no futuro uma catástrofe econômica 

fundamentada numa crise de múltiplas frentes, indo da produção energética à 

produção de alimentos, possibilitando gerar uma intensa mobilidade humana e 

                                                 
324 CPDOC/FGV Fundo Ildefonso Simões Lopes, ISL 09.08.01 – 3 doc, "Não entendam, nem de leve, 

os senhores industriais da madeira, os comerciantes ou outras pessoas, vivendo dos proventos 
das frondosidades, que estamos a lhes fazer, aqui, oposição sistemática. Não, absolutamente". 
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instabilidades sociais. Em um contexto de crescentes migrações do nordeste ao 

centro-sul do país, especialmente por problemas climáticos relacionados às secas, 

crescia na imprensa do Rio de Janeiro o medo do Sul se tornar o futuro Ceará, 

desertificado e assombrado pela fome e pobreza325. 

   Ainda, o desmate das árvores à beira das estradas de rodagem e 

ferrovias eram preocupantes, tanto por motivos de erosão e desabamentos de 

pedras, quanto pelo fim de postos de parada com sombra e água o que 

transformavam as longas viagens em lombo animal ou pequenos veículos em uma 

tarefa cada vez mais difícil. Até a integração nacional estava em perigo com o 

desenrolar do grave “Problema Florestal”326. 

   Outro documento exemplificativo por fazer uma espécie de lista das 

violações que ocorriam no Brasil é o Relatório Geral da Primeira Conferência 

Brasileira de Proteção à Natureza, um evento ocorrido em abril de 1934 e que teve 

participação de muitos acadêmicos brasileiros e estrangeiros, tendo sido organizado 

pela Sociedade dos Amigos das Árvores, através do mesmo Alberto José Sampaio. 

Nesse relatório, na conferência de abertura, proferida por Leoncio Corrêa, 

presidente da SAA, faz a seguinte súmula dos acontecimentos de desrespeitos 

florestais do país, que se transcreve abaixo: 

 
(…) as florestas do Pará e Amazonas, embora pareçam inesgotáveis, estão 
sendo profundamente destruídas, bastando para avaliar os maus causados 
à florística amazonense, ter em vista que toda a navegação do grande rio e 
seus afluentes, que fazem o comércio e vão além de doi mil vapores dos 
mais variados tipos, tem como combustível a lenha. A situação do nordeste 
toda a gente sabe qual é: flagelado pelas secas inclementes, devido ao 
desaparecimento das matas, as poucas que restam continuam a ser 
diminuídas com o aproveitamento constante, como lenha, para uso da vasta 
rede de linhas férreas da Great Western. (…) 
O mesmo acontece em outros Estados: no Paraná e em Santa Catarina as 
devastações para fornecimento de lenha para as Estradas Noroéste e São 

                                                 
325 Jornal do Commercio, A devastação das Matas e o Código Florestal – Comunicado da Sociedade 

de Amigos de Alberto Torres, publicado no dia 08/10/1933: "Ao longo de todas as estradas que 
cortam o paiz já não existem mattas. Em S. Paulo de terras roxas como no Ceará victimado pelas 
secas é a mesma destruição da natureza. Diariamente recebemos reclamações de derrubadas e 
queima de remanescentes de mattas virgens ou de capoeiras nas vizinhanças dos centros 
civilizados." 

326 Esse argumento aparece inclusive nos pareceres elaborados por Luciano Pereira da Silva: " O 
motivo da proibição [da derrubada à beira das estradas]  é evitar que, com o desnudamento das 
terras marginaes das estradas de rodagem, as chuvas torrenciaes, pela erosão, damnifiquem os 
leitos das mesmas estradas, tornando muito precaria e dispendiosa a sua conservação. Isto pra 
não falar na necessidade, visando o conforto dos transeuntes, de trazer as margens das estradas 
protegidas do sol, sem esquecer, tambem, o culto à esthetica que leva as administrações a 
mandarem plantar alêas de arvores decorativas em toda sua extensão". In: SILVA, Luciano 
Pereira da. Op. Cit. Pág 206-207. 
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Paulo-Rio Grande, são das mais formidáveis, conforme estatísticas já 
divulgadas. (...) 
Em Minas, as proporções de devastação são calamitosas, o mesmo 
acontecendo no Espírito Santo. 
No Estado do Rio de Janeiro já não existem florestas, restam pequenas 
capoeiras e alguns trechos de matas nas encostas da Serra do Mar, nas 
subidas de Nova Friburgo e de Petrópolis, estas últimas já em grandes 
claros, a caminho de completo desapparecimento. 
E aqui mesmo, no Distrito Federal, só estão salvas as florestas propriedade 
do Estado.327 

 

   O tom alarmante recorre a retórica que se desenvolvera nos críticos do 

século XIX e nos crescentes críticos do início do século XX, e desaguando no 

ímpeto revolucionário de 1930 com um caráter de imediatismo das ações estatais 

nessa questão. O jornal satírico “O Malho”328, por exemplo, chegou a construir uma 

charge que reproduz uma metáfora do Brasil como uma espécie de Sansão bíblico, 

mas ao invés de perder sua força ao perder os cabelos longos, tinha ceifada sua 

energia pelo fim da suas florestas. 

 

   Em outras manifestações jornalísticas, a devastação irracional das 

florestas brasileiras era comparada – recuperando Alberto Torres – ao crime de 

lenocínio, em que se prostituía as riquezas nacionais por vintém, sem expressar 

verdadeiro cuidado e apreço pelo país. A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres 

                                                 
327 SAMPAIO, Alberto José. Primeira Conferência Brasileira de Protecção à Natureza: Relatório 

Geral. In: Boletim do Museu Nacional, vol. XI, n.1, março de 1935. 
328 O Malho, ano XVI, número 757 de 17 de março de 1917. 
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em comunicado enviado por Alcides Gentil, por exemplo, rememora que somente 

através da formação da nacionalidade e do senso de pertencimento com o território, 

através da atuação do estado e da educação, que se poderia cessar um crime dessa 

grandiosidade329. 

   Além das questões econômicas imediatas, vinculadas à produção de 

energia, e das preocupações econômicas mediatas, relativas à agricultura e regime 

de chuvas, Alberto José Sampaio aponta ainda que o “Problema Florestal Brasileiro” 

ainda se desdobrava em questões de feições estéticas, relativas ao conforto 

humano. Nesse aspecto, Sampaio que era muito viajado e relacionado com as 

políticas públicas dos EUA e de países europeus, traz para o país a defesa 

preservacionista de grandes paisagens, que posteriormente resultariam na criação 

dos primeiros Parques Nacionais, primeiro em Itatiaia e posteriormente, em Iguaçu e 

na Serra dos Órgãos, respectivamente em 1937 e 1939. 

   Um Código preparado para dar solução a essa série de questões 

precisaria para isso ser sensível às especificidades e usos que são dados as 

florestas locais e conseguir assim diferenciar aquelas que deveriam ser protegidas 

por aspectos estéticos daquelas que deveriam ser racionalmente utilizadas para o 

processo de industrialização. Atento às legislações estrangeiras, como se verá mais 

adiante, Sampaio apontava que um novo Código Florestal brasileiro a ser feito teria 

de ter essa competência de atuar “dividindo as florestas em exploráveis e 

inexploráveis”330. 

   Associada a capacidade de distinguir as coberturas florestais, um 

futuro Código Florestal teria como força motriz jurídica uma obrigação, uma espécie 

de imposição em virtude da propriedade, dir-se-ia mais a frente, uma função social 

da propriedade de reflorestar as áreas destruídas, “para que a indústria extrativa 

possa ser permanente”331. Plantar árvores e não apenas impedir sua derrubada, já 

que em muitos casos a derrubada seria inevitável, seria a principal capacidade 

                                                 
329 Jornal do Commercio, A devastação das Matas e o Código Florestal – Comunicado da 
Sociedade de Amigos de Alberto Torres, publicado no dia 08/10/1933:“Em summa, é o lenocínio da 
natureza de que falava Alberto Torres. É claro que a dura herança de inimizade à floresta não se 
corrigirá de um momento para outro. É um trabalho lento de educação através de muitas gerações. 
Mas o facto é que não podemos continuar nesse estado e o primeiro passo a dar é por em execução 
o Código Florestal que, certamente não impedirá as derrubadas nessa imensa extensão territorial em 
que nos perdemos, mas marcará a nova phase de um pouco mais de respeito a capa florestal.” 
330 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 6. 
331 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 6. 
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civilizacional da legislação que teria como ofício resolver o grandioso problema. 

  Resgatando a outra das conferências que abriram esse tópico, 

proferida por Bertha Lutz, identifica-se um topoi tradicional de crítica que a botânica 

se alinha ao recuperar as análises produzidas no início do século XX por Euclides da 

Cunha, utilizando-as para explicar o mal do destrato e do descuido que o país 

tradicionalmente mantém com seus recursos naturais. Recupera uma famosa frase 

de Euclides que daria o tom em toda sua fala: 

 
Vejamos agora as origens e consequências desse mal. Na obra clássica 'Os 
Sertões', diz Euclides da Cunha, que os sertões do norte ‘figuram talvez o 
ponto singular de uma evolução regressiva’, que atribui a um complexo de 
circunstancias entre as quais aponta como agente geológico destruidor o 
homem. Diz ele: ‘Este, de fato, não raro, reage brutalmente sobre a terra e 
entre nós, nomeadamente, assumiu em todo o decorrer da historia o papel 
de um terrível fazedor de desertos.332 

 

   A imagem da mentalidade brasileira imprevidente como um "fazedor de 

desertos" é recorrente, mas nada ou pouco se fazia para mudar tal consciência. Lutz 

elenca então que ao arrepio da destruição contínua da natureza brasileira só 

caberiam três tipos de ações: as legislativas, as práticas e as educacionais.  

   Havia uma descrença contínua na ideia de que as leis por si só eram 

capazes de mudar a mentalidade do povo brasileiro. Mais próxima da Escola 

Sociológica do Direito, sem com isso ter sido jurista, Lutz faz uma crítica a profusão 

imensa de "leis" que teriam dado conta do problema florestal brasileiro, retomando 

desde questões previstas nas Ordenações, mas sempre acentuando que sua 

existência em nada – ou muito pouco – contribui para a real eficácia dessas 

políticas. Acredita, entretanto, que o momento em que vivia, sobretudo como 

constituinte em 1933-34, seria oportuno para por na constituição "vários artigos 

destinados a estabelecer normas geras e diretrizes de proteção à natureza, instituiria 

reservas e estações biológicas e dispor sobre a proteção a nacionalização de 

monumentos naturais"333. 

   A única forma de se certificar da aplicação das promessas legislativas 

se daria através de rígida fiscalização e, sobretudo, por meio da educação. Está-se 

de volta frente a ideia de pedagogia jurídica, já apresentada. No quesito 
                                                 
332 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 6. 
333 O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio, número 270, ano 105, 

de 13 de novembro de 1932, página 6. 
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educacional, no início do século XX e sobretudo a partir de  fins dos anos 1920, 

surgem as comemorações do "Dia da Árvore", uma ação pública em que se 

convocava a imprensa para ver e fotografar políticos, famosos e crianças plantando 

árvores em Hortos Florestais com a crença de que através dessa medida estar-se-ia 

plantando a semente do conservacionismo para o futuro através da influência de 

figuras públicas. São muito comuns nos jornais da época fotografias de políticos 

plantando árvores, e seções inteiras na imprensa explicando a importância do Arbor 

Day, criado por Albert Lofgren ainda no começo dos novecentos baseando-se no 

movimento estadounidense do conservacionismo. Posteriormente, no Código 

Florestal de 1934, surgirá um artigo que estabelecerá a obrigação do Conselho 

Florestal Federal em promover as festas da árvore, com doação de mudas e ensino 

gratuito de técnicas agrícolas. As solenidades acompanhavam longos discursos e, 

sobretudo, plantação de espécies como o Pau-Brasil334. Mas, o real desejo do 

Código que virá depois não será de proteger o Pau-Brasil e outras espécies 

nacionais em si, mas de garantir a plantação de Eucalipto e Pinus, a lenha exemplar 

do processo industrial. 

 

 

    

   A legislação vindoura deveria assim possuir um caráter pedagógico, 

                                                 
334 Esq./dir.: Joaquim Francisco de Assis Brasil (1º; min. da Agricultura; cortado; de bigodes); e 
Getúlio Vargas (plantando a árvore) em visita de Vargas ao Serviço Florestal. Setembro de 1931. 
Fonte: CPDOC/FGV Fundo Alzira Vargas do Amaral Peixoto, AVAP foto 062. 



 
 

174 
 

prático e econômico com vistas a dar cabo do Problema Florestal. Para tanto, 

necessariamente tratar-se-ia de uma lei complexa, com desdobramentos em matéria 

civil, penal, administrativa e tributária, lembrando a própria profusão de matérias que 

o direito ambiental adquirirá décadas depois. Mas, de fato, não era possível iniciar 

uma proposta dessa do zero, sendo necessário retomar as medidas, ainda que 

falhas, do direito florestal que vinha sendo produzido pelos estados da federação 

ainda na Primeira República. Muito do que foi produzido ali foi utilizado de base para 

o novo Código e tantas outras experiências serviram como exemplos de como não 

se agir. Entender essa experiência é o que se fará a partir de então. 

 

3.2 As experiências estaduais durante a Primeira República: Paraná e São 
Paulo 

 

   A busca pela criação de um Código Florestal Nacional não começa na 

chamada Era Vargas. Durante a Primeira República já se encontra nos anais do 

Poder Legislativo e na imprensa da época os esforços para a regulação das 

derrubadas e devastações sobretudo nas cidades, onde se observava mais 

rapidamente os efeitos deletérios da destruição. Entretanto, a tentativa de 

regulamentar essas atividades em âmbito nacional falha por uma série de motivos. 

Com a edição da Constituição de 1891 as terras devolutas que antes estavam à 

disposição do governo central passam ao poder dos estados. Essas terras, por sua 

vez, em muitas situações confundiam-se com as florestas inexploradas, que logo 

passaram por um processo de venda e distribuição para agricultores locais. Ainda, 

nas florestas urbanas havia uma disputa sobre quem teria a competência de legislar 

sobre essas áreas, se a Câmara Municipal, a Assembleia ou mesmo a Câmara dos 

Deputados. Somado a isso, o processo de aprofundamento do federalismo na 

Primeira República produziu uma série de dificuldades no cumprimento de medidas 

de conservação à natureza, mas também criou um grupo de experiências 

específicas que servirão de base para a montagem do Código Florestal Nacional. 

   Inicialmente é preciso se entender o porquê não foi possível criar um 

Código Florestal ainda na Primeira República, apesar das tentativas que ocorreram. 

É conhecido que desde 1901 o Presidente da República solicitou a Albert Lofgren a 

organização de um Código que, após idas e vindas acabou não saiu do papel. A 

disputa política que impediu a criação desse Código se relacionava com dois pontos: 
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a importância econômica das florestas para os Estados, o que impedia e intervenção 

da União nessas matérias em um regime liberal e federal e também a 

incompreensão do que deveria ser um Código Florestal, uma lei penal, 

administrativa ou civil, e assim, de quem era a competência para legislar sobre 

esses assuntos. 

   Os esforços por uma segunda tentativa de confecção da primeira 

legislação nacional sobre o regime de florestas entra no Poder Público a partir de 

1906 quando o Congresso Nacional autorizou o Poder Executivo a produzir um 

Código Florestal. Entre 1910 e 1911 o anteprojeto ficou sendo produzido pelo recém 

organizado MAIC pelas mãos do político de relevo Felisbelo Freire. Esbarrando na 

questão do direito de propriedade dos Estados por suas terras devolutas e na 

regulamentação da propriedade particular, já que sequer havia um Código Civil no 

Brasil. Assim, o projeto que antes buscava regular um regime florestal amplo acabou 

sendo reduzido a uma proposta de criação de um Serviço Florestal Brasileiro, 

bastante inspirado no United States Forest Service  criado durante o governo de 

Theodore Roosevelt. Entretanto, o projeto ainda assim é apresentado ao parlamento 

sob o nome de “Código Florestal”, mesmo que não o sendo. Vai em seguida a uma 

Comissão Legislativa de Avaliação composta por Augusto de Lima (futuro presidente 

da Comissão que elaborará o Código de 1934), Arnolpho Azevedo e Arthur Orlando, 

sob a presidência do Contra-Almirante José Carlos de Carvalho. Em novembro de 

1911 o presidente da Comissão de Avaliação renuncia e Pedro de Toledo, 

importante personagem durante a Era Vargas assume a responsabilidade. De 1912 

em diante o trâmite legislativo é esquecido e acaba congelado na Comissão de 

Finanças da Câmara, pela dificuldade de se falar qual o montante de verba seria 

necessário para colocar de pé um Serviço Nacional que era visto como algo 

extraordinário àquela altura de federalismo acentuado. 

   Somente em 1921, após algumas mudanças que concediam a 

possibilidade de que os Estados regulamentassem o Serviço Florestal em seu 

próprio território é que se aprova o decreto 4.421 de 1921 que criou em definitivo o 

Serviço Florestal do Brasil durante o regime e a pressão imposta por Epitácio 

Pessoa. O autor final da redação foi o ex-prefeito de Belo Horizonte e influente 

político mineiro Augusto de Lima, que recolhe os louros na câmara mas não 

esconde a dificuldade que encontrava em explicar aos deputados o que era o 

serviço e porque ele não era exatamente um Código Florestal. 
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   Analisando as atas da Câmara dos Deputados do período, Augusto de 

Lima desabafa em crítica a imprensa e à própria incompreensão dos colegas: 

 
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para esclarecer um equívoco em 
que tem caído quase a generalidade da nossa imprensa, em chamar de 
Código Florestal a lei que votamos e que se acha extamente no Ministério 
da Agricultura para ser regulamentada, tendo sido até noemada uma grande 
comissão para estabelecer as bases desse regulamento e o esboço da 
organização dos serviços respectivos. 
Não votamos aqui o Código Florestal, senão uma lei, criando, no Ministério 
da Agricultura, um serviço para a proteçào das florestas, não só da União, 
por ação e autoridade própria, como dos Estados, em virtude acordos que o 
Governo da União celebrará com os Estados, porque o Código Florestal 
propriamento dito não temos competência para criar. 
Só podemos instituir um regime obrigatório para as florestas de propriedade 
da União. Os Estados teem a sua competencia paralelamente à da União 
para não só as florestas de sua propreidade como as particulares.335 

 

   Caducando o tempo de regulamentação do Serviço durante o 

Ministério de Ildefonso Simões Lopes, o decreto entrou em vigor e permitiu a partir 

de então que cada Estado construísse as bases em que se aplicaria o Poder de 

Polícia previsto no Serviço. Isso fez com que uma pluralidade de instituições e 

serviços locais fossem criados, como a Inspetoria das Matas e Jardins no Distrito 

Federal e mesmo um Regulamento para o Serviço Florestal no Estado de São 

Paulo. 

   Acompanhando a imprensa da época nota-se a crítica pela lerdeza e 

descaso na execução real das premissas legisladas por cerca de 20 anos. 

Novamente no jornal satírico O Malho encontra-se charges que questionam a 

dificuldade da aprovação do Código e, sobretudo, das contradições existentes em se 

passar aos governos oligárquicos o controle sobre as florestas de suas terras.  

   Em nome do Poder de Polícia previsto no Serviço Florestal, o Distrito 

Federal cortava uma série de árvores centenárias para expandir prédios públicos, 

abrir ruas e criar novos espaços de moradia. Em uma das charges vê-se um enorme 

machado com o nome “Inspetoria de Matas e Jardins” derrubando uma infinidade de 

árvores enquanto uma legenda trás os dizeres “e há um código florestal que pune o 

cidadão que corta em sua casa um moirão para uma cerca”336. 

 

                                                 
335 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados de 01 de setembro de 1923, págs. 29-30. 
336 O Malho, ano XXVII, num 1334, de 7 de abril de 1928, pág 21. 
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   Em outra charge também se encontra crítica semelhante à contradição 

que se tornou o Serviço Florestal na medida em que os próprios Estados utilizavam-

no como meio de derrubar árvores autorizadamente, ao invés de protegê-las e 

controlá-las. Nessa, também publicada no O Malho, burocratas e políticos se 

encontram para definir onde seria a futura sede da comissão que regulamentaria o 

Serviço Florestal carioca, e acabam optando por derrubar uma árvore com o intuíto 

de fazê-lo ali onde se encontravam337. 

 

                                                 
337 O Malho, ano XXII, num 1083, de 16 de junho de 1923. 
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   Dessa forma não se viu um Código Florestal Nacional no Brasil durante 

a Primeira República, mas alguns Estados despontaram como exemplos para a 

criação posterior do Código de 1934, é o caso do Estado do Paraná e do Estado de 

São Paulo. 

   O caso paranaense é particularmente interessante. Sendo um Estado 

cuja a produção de essências florestais era especialmente relevante para a 

economia, bem como com a instalação de uma série de madeireiras com capital 

estrangeiro no interior do Estado e na divisa com Santa Catarina, já em 1907 

Romário Martins, um dos principais nomes do movimento paranista, vai encabeçar a 

criação de um projeto que resultará na Lei 706 de 1 de Abril de 1907338 em que se 

encontram uma série de conceitos-chave que depois seriam replicados na legislação 

federal. É o caso da positivação do conceito de “Floresta Protetora”, a cobertura que 

tem como função a proteção de encostas de morros, de matas ciliares e em 

nascentes de cursos d'água. Entretanto, o escopo de atuação do Código 

paranaense era reduzido às florestas sob controle do Estado, não atingindo as 

florestas particulares. Ainda assim, dispunha em seu regime a pedagogia jurídica, ao 

instituir a “festa das árvores” todos os anos e promover “a maior propaganda 

possível das vantagens da conservação e reconstituição das florestas do Estado”. 

   Posteriormente é realizado um projeto regulamentador do Código, 

nomeado como Projeto 61, seguindo previsão já constante na lei anterior citada, em 

que se vê outras duas categorias florestais que vão aparecer no Código Florestal 

                                                 
338 SOUZA, Paulo Ferreira de. Legislação Florestal: segunda parte – leis florestais dos Estados. 

Diretoria de Estatística e Produção do Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro: 1935, pág 220. 
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brasileiro: as “florestas de exploração”, equivalentes as “florestas de rendimento” e 

as “reservas florestais”, referentes as “florestas remanescentes” do diploma de 1934. 

O primeiro tipo seriam as matas constantes em propriedades particulares e que 

seriam alvo de uma ação educacional do Poder Público, com vistas a ensinar a 

silvicultura e as técnicas de reconstituição das coberturas florestais, tendo sempre 

em mente objetivos econômicos, entretanto, vê-se já um avanço em direção a uma 

modificação dos poderes de proprietário, ao se impor uma temporada de exploração 

do Pinheiro, Imbuia, Cedo e Peroba, que não poderiam ocorrer fora dos meses de 

abril a agosto, e em outras épocas só em períodos de lua minguante. Já as reservas 

florestais positivam o preceito preservacionista, com a possibilidade de criação de 

parques que seriam determinados pelo poder público com o intuito de “perpetuarem 

o sertão paranaense isento de alteração na sua fisionomia natural”339. A finalidade 

dessas matas seriam meramente documentativas, com objetivos científicos, 

estéticos e morais. 

   O Estado de São Paulo não chegou a produzir um Código Florestal 

próprio, mas tomou importantes medidas no âmbito do reflorestamento e na criação 

de um Serviço Florestal Estadual.  

   No início do século XX, Albert Lofgren, o botânico sueco que 

trabalhava para a Comissão Geológica e Geográfica do Estado de São Paulo, 

atentou a imprensa para a intensa devastação que ocorria naquele Estado às 

margens das estradas de ferro. A classe média paulista acabou comprando as 

críticas de Lofgren, somado especialmente ao aumento que o preço da lenha e 

madeira teve após a expansão das linhas férreas para a produção do café340.  

   Com o aumento do ruído sobre a devastação na imprensa, as 

companhias ferroviárias se adiantaram e acabaram tomando algumas medidas para 

impedir uma futura legislação que pudesse impor a elas uma obrigação pecuniária 

ou mesmo multas. Entre estas medidas de autorregulação das companhias destaca-

se a contratação de um jovem agrônomo recém formado em Coimbra para realizar 

um processo de reflorestamento às margens das estradas de ferro, e criar Hortos 

Florestais com o objetivo de desenvolver a silvicultura como uma atividade 

econômica viável. Tratava-se de Edmundo Navarro de Andrade que hoje dá nome 

ao Horto Florestal Paulista e  acabou sendo o Ministro da Agricultura interino que 

                                                 
339 SOUZA, Paulo Ferreira de. Op. Cit. Pág 245. 
340 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 249. 
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assinou o Código Florestal de 1934, durante os longos afastamento de Távora por 

motivos políticos no norte do país. 

   Navarro de Andrade foi responsável pela introdução do Eucalyptus no 

Brasil, planta de origem australiana com propriedades econômicas que chamaram a 

atenção de fazendeiros e do próprio Estado de São Paulo.Warren Dean explica que 

“Navarro organizou, durante sua longa administração das florestas da ferrovia 

paulista, dezessete reservas ocupando 175km². (…) Publicou diversos tratados 

sobre o plantio do eucalipto que passaram por inúmeras edições e que, se tivessem 

sido traduzidos do português, fariam dele o maior especialista mundial no 

assunto”341. Em 1911, Navarro de Andrade assume o então Serviço Florestal e 

Botânico do Estado de São Paulo, que fora criado anteriormente por Lofgren para a 

realização de pesquisas. Ao tomar seu assento, começa o difusor de eucaliptos 

fazer o que melhor sabia: transformou o Serviço Florestal em uma sementeira 

estadual de eucaliptos que produziu um impacto de grande monta pelas estradas a 

fora no Estado de São Paulo. 

   Outro nome do conservacionismo paulista que terá importante papel na 

criação das experiências estaduais pré-codificação nacional foi Frederico Carlos 

Hohne (1882-1959). Nascido em Minas Gerais e trabalhando ainda jovem no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, foi em São Paulo que Hohne estabeleceu uma carreira 

sólida ao ser responsável por fundar a Seção de Botânica do Instituto Butantã. Fez 

parte de quinze expedições científicas pelo interior do Brasil, sendo o cientista que 

acompanhou, por exemplo, os desbravamentos de Candido Mariano da Silva 

Rondon. Trouxe dessas viagens quatro mil diferentes espécies de plantas e produziu 

o montante de seiscentos artigos científicos publicados no Brasil e no exterior342. 

Tendo sido próximo de Fernando Costa, Secretário da Agricultura de São Paulo e 

futuro Ministro da Agricultura, Hohne influenciou na criação da lei que reformou e 

regulamentou o Serviço Florestal Paulista em 1927, agora seguindo parâmtros já 

produzidos pela lei federal. Hohne também será responsável por pressionar para a 

criação de parques nacionais, ao lado de Paulo Campos Porto, que resultarão na 

criação do Parque Nacional de Itatiaia em 1937, o primeiro do país. 

   Hohne também realizou uma série de viagens para o Paraná e Santa 

Catarina onde foi testemunha da pouca eficácia que o Código Florestal paranaense 

                                                 
341 DEAN, Warren. Op. Cit. Pág 251. 
342 FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Op. Cit. Pág 165-166. 
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e a legislação paulista detinham, chamando-nos de “(...) magníficas, quanto ao seu 

teor, mas são letra morta diante do que observamos”343. Ainda assim, a principal 

contribuição para o desenrolar do Código Nacional produzida em São Paulo foi a Lei 

2.233 de 1927 que atualizou e reformou o Serviço Florestal do Estado antes criado 

em 1911. 

    Nesse Serviço há a primeira imposição legal de reflorestamento em 

propriedades privadas rurais maiores que cem hectares (Art. 5), exigindo uma 

reserva de dez por cento que poderiam ser dispostas em qualquer lugar, sem 

necessária proteção às categorias anteriormente previstas na lei paranaense de 

Florestas Protetoras. Além disso, o Serviço se dispunha, através do Horto Florestal, 

braço do Serviço, em fornecer gratuitamente ou a preço de custo, mudas para o 

reflorestamento, que não precisariam ser nativas ou regionais. É o momento já 

apresentado de expansão do Eucalipto no Estado com a doação de cerca de 250 mil 

mudas anuais a fazendeiros paulistas pelo governo de Júlio Prestes. 

   O regulamento que acompanha o Serviço realiza a primeira 

sistematização territorial das reservas florestais do Estado, criando distritos  

florestais que dividiam o território do Estado conforme as fitofisionomias locais e 

conforme as necessidades econômicas por lenha na região. Impunha, ainda, a 

necessidade de cada distrito criar um viveiro e um museu regional com os produtos 

florestais da região.  

   A prática dessa legislação é pouco constatável, além de alguns 

testemunhos de botânicos que apontavam sua ineficácia, como Hohne, por vezes as 

críticas eram feitas sem observar que essas legislações não tinham o estrito objetivo 

de proteger às matas sob uma perspectiva preservacionista romântica, mas também 

de dar a elas uma racionalização na exploração, aumentando a produtividade. Por 

vezes encontra-se denúncias de derrubadas que confundem-nas com devastação, 

mesmo quando o reflorestamento já estava agendado para os meses seguintes. 

Ainda assim, sob um ponto de vista jurídico, o balanço geral da experiência 

estadual, sobretudo nos dois Estados mais avançados nessa matéria, aqui 

apresentados, reforça um pouco debate nacional sobre o tema. Havia uma 

dificuldade em se entender qual deveria ser a forma da lei florestal, ora optando-se 

por Serviço Florestal como um típico serviço público com exercício de Poder de 

                                                 
343 FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Op. Cit. Pág 175. 
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Polícia, ora optando-se pela ideia de um Código Florestal, regulando propriedades, 

direitos e deveres e não necessariamente prevendo uma execução por um serviço 

específico do Estado. Além disso, a propriedade privada mantinha-se como um 

empecilho para a imposição de certas políticas públicas florestais. Como se viu, no 

caso do Paraná o Código era fraco em relação às propriedades privadas, e no caso 

paulista, vinte anos mais tardio, a imposição por reflorestamento se dava apenas às 

grandes propriedades e à custa do Estado, com doação de mudas que tinham 

interesse econômico, tratando-se muito mais de uma forma de financiamento estatal 

da economia madeireira do que de uma restrição aos direitos do proprietário. 

   Será preciso esperar a Revolução de 1930 para que a soma dessas 

experiências passe por novos crivos jurídicos sobre o direito de propriedade e sobre 

a própria significação da forma Código no Brasil para que surja, em 1934, o primeiro 

Código Florestal Brasileiro. Essa história é o que se analisará a partir de agora. 

 

3.3 Consensos científicos e disputas jurídicas na criação do Código Florestal 
Brasileiro 

 

   A criação de um Código Florestal para o Brasil foi iniciada após a 

edição do decreto 20.264 de 1931 que complementou outro decreto que por sua vez 

criava a Comissão Legislativa Revolucionária, comissão essa que objetivava, 

durante o Governo Provisório, reformular toda a legislação brasileira e inserir o país 

nos trilhos da modernidade industrial e técnica. Dessa Comissão resultaria o Código 

Eleitoral, o Código de Minas, de Águas, Florestal, e também ocorreriam importantes 

discussões sobre a unidade do processo no país, bem como os primeiros 

anteprojetos para a criação de um novo Código Penal que viria uma década depois 

sob a pena de Nelson Hungria. 

   O decreto acima disposto criou a 20ª Subcomissão Legislativa voltada 

para a confecção do Código Florestal Brasileiro, composta por três nomes: Augusto 

de Lima, ex-prefeito de Belo Horizonte e deputado responsável pela criação do 

Serviço Florestal do Brasil, assumindo o cargo de Presidente; Luciano Pereira da 

Silva, já apresentado como Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura, 

assumindo o cargo de Relator e, de fato, autor do Código; e José Marianno Filho, 

arquiteto da Inspetoria de Matas e Jardins, autor de livros sobre jardinagem e o 

papel das árvores nas estradas de rodagem. 
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   Acompanhar o processo de confecção desse Código não é tarefa fácil. 

As informações são poucas e não estão concentradas em nenhum documento 

específico. Por sorte, o Jornal do Commercio tinha uma seção intitulada “Gazetilhas” 

onde eram reportadas o andamento de todas as Comissões Legislativas, e por ali é 

possível se sistematizar o andamento da criação dessa lei na Subcomissão. A 

confecção do Código se deu em duas rodadas de reuniões da Subcomissão. A 

primeira rodada, encabeçada por Augusto de Lima, criou o anteprojeto publicado no 

Diário Oficial da União, em que foi aberto para sugestões e críticas, ainda em 

novembro de 1931. A segunda rodada foi presidida pelo Presidente Geral da 

Comissão Legislativa Revolucionária, Levi Carneiro, em que se rediscutiu o projeto 

criado e alteraram algumas previsões. É nessa segunda rodada que se encontram 

os principais debates jurídicos sobre o Código, enquanto na primeira há uma 

prevalência de participação dos cientistas.  

   A primeira reunião da Subcomissão, ainda sob a presidência de 

Augusto de Lima, se deu em agosto de 1931 e a última em 01 de novembro de 

1931, sendo assim a segunda mais rápida subcomissão a entregar seu anteprojeto, 

ficando atrás apenas do Código Eleitoral. Após o recebimento das emendas e a 

discussão delas, o projeto foi devidamente entregue a Levi Carneiro que em 

dezembro de 1932 reabriu a subcomissão sob sua presidência e convocou juristas 

de várias áreas para debater o anteprojeto criado por Luciano Pereira da Silva. O 

trabalho dessa segunda rodada de reuniões terminou em 20 de fevereiro de 1933 e 

um mês depois foi encaminhado ao chefe do Governo Provisório para sua 

publicação, fato esse que só ocorreria em janeiro de 1934, sob a numeração de 

Decreto 23.793. 

   Apresentada essa súmula fática do procedimento, cabe agora analisar 

verticalmente o processo e as disputas jurídicas e científicas travadas no interior da 

subcomissão a partir do que se pôde extrair das esparsas e incompletas notícias de 

jornais e no fundo pessoal de Alberto José Sampaio, no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. Os momentos em que se encontram os principais debates sobre a 

confecção do Código são dois: nas respostas às emendas do primeiro anteprojeto 

escrito por Luciano Pereira da Silva; e nas atas das reuniões presididas por Levi 

Carneiro nas rodadas de revisão do anteprojeto. 

   Após publicado o Anteprojeto do Código Florestal no Diário Oficial 

foram apresentadas uma série de emendas por três pessoas: uma emenda por 
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Paulo Campos Porto, auxiliar do Jardim Botânico; onze emendas de Alberto José 

Sampaio, botânico e membro da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres; e 

dezenove emendas de Durval Ribeiro do Pinho, presidente da Sociedade dos 

Amigos das Árvores. Muitas delas tratavam sobre os mesmo temas e sobre um 

mesmo aspecto, o que revela um certo consenso entre os autores e o campo 

científico no âmbito da produção legislativa florestal. Ainda assim, Luciano Pereira 

da Silva em resposta esclarece que nenhuma delas “atinge o ante-projeto nas suas 

linhas gerais, antes as confirmam, pois são todas ou apenas complementares ou de 

simples redação"344, ainda que, como se verá, algumas tenham sido rechaçadas 

integralmente por motivos maiores que complementos e redação. Ao se analisar as 

emendas e a resposta que a subcomissão deu a elas nota-se as primeiras 

frustrações no embate entre as propostas conservacionistas desenvolvidas por 

cientistas e o filtro jurídico dado a elas. Os principais temas das emendas foram 

questões relativas a fiscalização; redução dos direitos do proprietário particular 

frente a derrubadas e replantio de espécies; o impedimento de derrubadas em áreas 

de secas constantes, como no nordeste do país; por fim, a criação de parques 

nacionais juntamente com a publicação do Código. 

   Com relação a fiscalização, a subcomissão e os cientistas entraram em 

acordo. O anteprojeto previa uma ampla competência do Serviço Florestal Brasileiro 

em matéria de fiscalização e emissão de autorizações para derrubadas de florestas. 

Reconhecendo a incapacidade do Estado brasileiro em dar conta dessas funções no 

extenso território nacional, Alberto José Sampaio e Durval Ribeiro do Pinho 

requereram que fosse possível que os Estados e Municípios fizessem acordos com 

a União para transferir essas funções às polícias locais, bem como a Institutos 

Agronômicos e Hortos Florestais locais. Em uma das propostas, também aceita pela 

subcomissão, haveria inclusive a previsão de parcerias público-privadas (apesar da 

inexistência dessa figura específica na legislação da época) para executar essas 

tarefas. O argumento da subcomissão rememora o realismo típico de Luciano 

Pereira da Silva na necessidade de se ter em mente que o Código não seria capaz 

de impor-se por si mesmo, sendo necessária ampla cooperação de agentes públicos 

e privados das mais diversas instâncias políticas e sociais. 

   Ainda, havia previsão no Código de uma autorização automática para 
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derrubadas caso a autoridade responsável por emitir a autorização florestal 

demorasse mais de 30 dias para tanto. Nessa questão, as emendas apresentadas 

pelos cientistas buscavam criar uma regra que impedisse todas e quaisquer 

derrubadas não autorizadas explicitamente pelo poder público. O projeto manteve-se 

fiel às premissas privatistas, imputando ao Estado o interesse pela fiscalização, ou 

por meio de seus convênios, não podendo ser esse ônus transferido ao particular 

em nome da lentidão da produção das autorizações oficiais. Para isso, Luciano 

explicita que “o interesse na fiscalização é do Governo e não dos fiscalizados. A 

demora nos despachos deve correr, pois, sob a responsabilidade daquele e não 

destes”345. Ainda, dentro dessa dinâmica, algumas emendas requeriam uma redução 

do prazo de concessão estabelecidos em dois artigos, para contratos ou concessões 

de exploração de florestas por entes particulares, redução essa que cairia de 25 

para 15 anos. O realismo uma vez mais aparece ao relembrar a importância das 

essências florestais como energia para movimentar a economia nacional, ao lado do 

estímulo que o Estado deve conceder para que os particulares “se animem a fazer 

as instalações sempre muito dispendiosas em que importam os serviços de 

exploração intensiva das florestas”346. 

   Esse tipo de argumento aparece, de forma até mais explícita, em uma 

emenda que buscava proibir, a qualquer custo, que as ferrovias e as linhas de 

navegação de cabotagem, derrubassem árvores para produção de lenha e carvão 

para combustível na região nordeste do país, em especial no sertão assolado pela 

seca, um tema de primeira ordem à época – e ainda hoje. Nessa questão, Luciano 

Pereira da Silva explicita nas respostas às emendas a limitação do Código como 

uma legislação que deve servir ao processo de integração e industrialização 

nacional, e não como um empecilho a ele, ao expor que “entre o dilema de ter 

transporte com sacrifício das matas locais, ou ficar sem transportes por estradas de 

ferro, para evitar aquele sacrifício, parece que se deve escolher o caminho que 

conduz ao mal menor e esse é, incontestavelmente, o que não priva a região de 

movimentar a sua produção”347. 

   Mas a principal disputa ocorrida nas emendas dos cientistas brasileiros 

se deu com relação as obrigações dos proprietários particulares para o replantio de 

                                                 
345 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7910. 
346 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7910. 
347 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7909. 
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árvores derrubadas. Basicamente a proposta dos cientistas eram no sentido de que 

as regiões devastadas através de concessões, e que fossem compostas de florestas 

heterogêneas, como a Mata Atlântica, deveriam ser reflorestadas com espécies 

nativas com vistas a recompor o cenário e a cobertura natural, em um misto de 

preocupações estéticas e outras vinculadas a riqueza de espécies e de fauna desse 

bioma específico. O anteprojeto do Código, por sua vez, autorizava que os 

proprietários derrubassem amplas regiões florestais e replantassem, posteriormente, 

no lugar, espécies homogêneas, como o Eucalipto, não se atentando para a 

importância da cobertura nativa, mas tendo em mente as vantagens econômicas que 

poderiam advir de tal medida. É claro que o argumento não era descaradamente 

crítico à todas coberturas nativas, já que protegia simbolicamente a Mata Atlântica, e 

acabava enfocando sua crítica sobretudo na Caatinga e no Cerrado, ainda que 

houvessem algumas nuances científicas. Em virtude do artigo 49 do Anteprojeto – 

que será integrado na versão publicada – as regiões em que se dessem brotamento 

espontâneo de espécies estariam desobrigadas do reflorestamento, e os autores do 

Código afirmavam que o não replantio de uma espécie homogênea poderia levar ao 

nascimento de espécies de segunda qualidade, como arbustos e capim, e seriam na 

verdade, uma maneira matreira dos proprietários não cumprirem sua obrigação de 

reflorestar. Assim, com olhos para a necessidade de estoques madeireiros, repeliu-

se tal emenda impondo que o replantio seria sempre obrigatório às explorações 

autorizadas, facultando às regiões com florestas heterogêneas nativas a 

possibilidade de serem substituídas por coberturas homogêneas de exploração 

econômica. A perspectiva jurídica, tal como a de Luciano Pereira da Silva, integrada 

no Código Florestal era pouco defensora das árvores por si só, como numa 

perspectiva preservacionista, mas muito mais atenta ao conservacionismo lenhoso 

para a indústria. 

   Desafiando as propostas mais radicais defendidas pelos cientistas do 

período, Luciano dá um tom frustrante aos objetivos do Código, ao relembrar que  

 
A sub-comissão entende que as medidas de defesa, já previstas no Codigo 
sobre a matéria, são as que se podem adotar sem sujeitar as empresas de 
transportes à exigências que tonariam ainda mais difíceis as condições já 
precarias em que se debate a maioria delas. 
É preciso, também, não perder de vista que o papel do Codigo Florestal é 
defender as florestas ainda existentes, só dispondo sobre reflorestamento 
obrigatorio quando aquelas florestas estiverem em causa ou como cláusula 
contratual em concessões feitas pelos Governos Federal, estaduais ou 
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municipais. 
Fora daí todas as medidas sobre reflorestamento têm de ser tomadas de 
acordo com os proprietários das respectivas terras, recorrendo o Governo 
ao direito de desapropriação em caso de não aquiescência dos 
mesmos.348 

 

   Reduzindo o escopo de atuação do Código, uma série de emendas 

pedindo expansão dos poderes do Estado na matéria florestal são rejeitadas. Nega-

se, por exemplo, a criação de parques nacionais imediatamente, por se tratar de 

“materia por demais importante para ser resolvida sem estudos prévios de tecnicos 

propositalmente comissionados para esse fim”349, bem como impede-se que as 

companhias de transporte se responsabilizem pela construção de Hortos Florestais 

e financiem pesquisas de silvicultura, por se tratar de matéria de sua economia 

interna, não cabendo ao Estado esse tipo de atuação no âmbito privado, já que 

“sempre que a lei contém matéria restritiva do direito de propriedade, deve fazê-lo 

com a maior clareza e somente dentro do estritamente necessário para a defesa do 

interesse que se tem em vista”350. Ainda assim, como que lavando as mãos, Luciano 

responde todas as emendas mas as encaminha para Levi Carneiro dar sua palavra 

final, evento que só ocorreria no início do ano seguinte. 

   Não se pode esquecer, como se apresentou no capítulo anterior, que a 

posição complexa e ambígua do autor do Código no Ministério da Agricultura, fez 

com que ele produzisse um texto muito mais atento às liberdades privadas e tendo 

sempre em mente limitações aos desejos de nacionalização de áreas e expansão 

das ações estatais, ao mesmo tempo que buscava dar contornos às necessidades 

de modernização e respostas ao Problema Florestal Brasileiro. Isso refletir-se-ia na 

segunda rodada de discussões do Código, aí sim presidida por Levi Carneiro, 

quando o tema da propriedade e da eficácia da legislação são fartamente debatidas 

por juristas de peso do período. 

   A segunda rodada de discussões contou com a presença de Daniel 

Serapião de Carvalho, jurista e futuro Ministro da Agricultura no governo Dutra; José 

Duarte, juiz de direito do Distrito Federal; o desembargador Virgílio de Sá Pereira; 

Castro Nunes, Juiz Federal e futuro Ministro do Supremo Tribunal Federal; o 

deputado Inácio Veríssimo de Melo; e por fim, Durval Ribeiro do Pinho, presidente 

                                                 
348 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7910. 
349 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7910. 
350 Diário Oficial da União de 25 de abril 1932, pág 7910. 
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da Sociedade dos Amigos das Árvores. 

   O primeiro ponto de discussão se deu com relação a definição da 

natureza jurídica das florestas brasileiras. Previa os dois primeiros artigos do 

anteprojeto a seguinte redação: 
 
Art. 1.° As florestas existentes no territorio nacional; consideradas no seu 
conjunto, constituem bem público, de interesse comum a todos os 
habitantes do país, pelo que a propriedade parcelada se exercerá com as 
limitações que a defesa daquele interesse impuzer. 
Art. 2.°- Incidem nas disposições deste Codigo assim as florestas do 
domínio da União, dos Estados e dos Municipios, como as pertencentes ao 
patrimonio de particulares, naquilo em que, lhes forem aplicavéis. 

 

   O principal crítico dessa disposição legal foi o Juiz José Duarte. 

Assumindo preceitos clássicos da tradição do direito civil brasileiro instituído pelo 

Código Civil de 1916, acusa ser impossível que o Código Florestal possa tratar como 

“bens públicos” as florestas encontradas no território nacional. Por se tratar de 

terminologia “em oposição à nossa tradição jurídica e aos princípios de nosso direito 

objetivo”351. A concepção de que florestas seriam bens públicos poderia dar ensejo a 

uma equivocada intervenção do Estado na propriedade privada, pois “existem as 

florestas que se acham em terras do domínio privado e, portanto, que escapam ao 

domínio nacional. O artigo 1.° não poderia lobrigar uma mutação radical no regime 

de propriedade no Estado Brasileiro”352. Duarte busca afastar também a tentativa de 

emplacar um regime de servidão às florestas privadas, sob a modalidade de uma 

“servidão de utilidade pública”, por justificar, no mesmo sentido, uma errônea 

interferência do Estado no âmbito privado, e para tanto, acusa o regime fascista 

italiano como um exemplo de tal medida, através do instituto do “víncolo forestale”. 

   Continua sua crítica apontando ainda o equívoco uso que Luciano 

Pereira da Silva realizou ao utilizar a expressão “propriedade parcelada”, por 

compreender ser destoante da técnica do Código Civil de 1916 e não “apoiar-se na 

nossa realidade, no nosso systema de propriedade, na formação do nosso território, 

nos princípios de direito civil já fixados, nas garantias outorgadas, naquilo que já é 

da nossa tradição jurídica e que nenhuma razão relevante aconselha seja 

                                                 
351 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
352 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
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modificada”353. 

    Por fim, José Duarte busca, em verdade, garantir o direito dos 

proprietários rurais, em especial, alegando que a única forma jurídica de se impor 

obrigações florestais a uma propriedade privada é através da sua desapropriação, 

seguindo os preceitos do Código Civil de 1916. Fora dessa hipótese, estar-se-ia 

frente a uma ilegítima intervenção do Estado na esfera privada, e o Código Florestal 

avocaria para si um poder não desejado, qual seja, o de ab-rogar tacitamente partes 

do Código Civil nas matérias específicas que lhe cabem. O magistrado carioca, por 

sua vez, encaixa-se na tradição de Bevilacqua assentada na superioridade do 

Direito Civil, e em especial, do Código Civil, frente outras leis que tendam a intervir 

nas matérias econômicas e individuais. 

   Stefano Rodotá, o importante teórico do direito italiano, ao estudar o 

surgimento da ideia de desapropriação por utilidade pública, demonstra que o 

nascimento desse conceito surge como um mecanismo de defesa dos interesses 

dos proprietários, e não como um mecanismo de redução de suas garantias. 

Olhando para o fenômeno italiano, chega inclusive apontar a formação das leis 

florestais daquele país no século XIX como um exemplo de leis especiais que tinham 

seu âmbito de aplicação reduzido especialmente por estarem de frente aos 

princípios gerais do direito privado354. É exatamente essa compreensão da 

desapropriação por utilidade pública como garantia do proprietário privado que o 

magistrado carioca urge contra as possibilidades de se impor limitações, via lei 

especial do Código Florestal, ao regime proprietário liberal clássico. 

   Insurge frente a essa crítica Daniel de Carvalho, trazendo em seu bojo 

uma leitura antiliberal do direito de propriedade, em nome da modernização e da 

atualização do direito frente às novas problemáticas que os anos 1930 estavam 

encontrando. Invocando a urgência do discurso das devastações acusa o direito 

liberal de propriedade como meras palavras e ideias abstratas. Assim, qualquer 

                                                 
353 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
354 RODOTÁ, Stefano. Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata. Società Editrice il Mulino: 

Bologna, 1990, págs 135-136: "Già nelo secolo passato, indagando sulla diversa incidenza della 
legislazione speciale sulla pienezza dei poteri del proprietario, pure studiosi inclini a vedere 
ovunque 'attentati' alla proprietá ammettevano che la disciplina sull'espropriazione rappresentava 
piuttosto un complesso di garanzie offerte ai proprietari, a differenza di altre leggi, in cui la ragione 
della limitazione veniva riconosciuta nell'interesse pubblico (la legge forestale, ad esempio). In 
realtà, le norme generali sull'espropriazione per pubblica utilità possono essere ragionevolmente 
presentate anche come un capitolo del discorso sulla inviolabilità del diritto di proprietà." 
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político ou patriota que se atentasse e levasse a sério a questão do Problema 

Florestal Brasileiro teria de agir energicamente, não se freando em ideias fixas e 

desatualizadas. Ao se respeitar o rito tradicional da desapropriação como 

mecanismo de política florestal, a força da ideia privatista transformaria-se, de fato, 

em “um embaraço intransponível a inópia de recursos financeiros para a sua 

realização. Ficará como um voto platônico, sem realidade pratica”355. 

   Próximo da tradição de Leon Duguit e da concepção de propriedade 

como um direito-dever da Constituição de Weimar, Daniel Carvalho expõe que é 

preciso modernizar o direito de propriedade frente a certas questões atinentes a 

problemas coletivos, como é o caso das Florestas, e disserta: 

 
Modernamente vai sendo inteiramente abandonado o conceito 
individualístico da propriedade, subsistindo, entretanto, esta, como a melhor 
forma da utilização social dos bens. 
(...) 
Em tese, pois, parece-me absurdo e anacrônico invocar a plenitude do 
direito de propriedade como óbice à instituição de um limite ao domínio 
privado, quando tais limites são criados, ampliados, restringidos ou 
abolidos, conforme as circunstâncias dos tempos e dos lugares, das 
necessidades econômicas e das exigências nacionais.356 

 

   Defendendo-se da crítica antecipada pelo Juiz Duarte, foi justamente 

Daniel que buscou emplacar o conceito de servidão florestal no Código de 1934. 

Vendo o direito como um fenômeno prático à responder problemas concretos da 

sociedade, historiciza a tradição brasileira e coloca-o em perspectiva com as 

necessidades do processo de ocupação do território, para concluir que a 

“conveniência publica ditara, nos primórdios da nossa historia, a maior liberdade no 

gozo das matas pelos seus proprietários. Hoje, a mesma conveniência pública 

aconselha a imposição de uma servidão legal em benefício principalmente das 

gerações futuras”357. 

   Criticando então o que Daniel de Carvalho denomina de “doutrina 

individualística do Código Napoleônico”, invoca a concepção de que as normas 

jurídicas devem ter uma função última na sociedade que não se contenta na 

proteção dos interesses do individuo. Para afirmar essa posição vitalista e realista do 
                                                 
355 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
356 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
357 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
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direito busca a autoridade em um adágio romano “Salus Populi suprema lex” e 

constrói a hipótese de incidência de um regime de redução dos direitos dos 

proprietários em florestas particulares pelo mecanismo da servidão por interesse 

público nos seguintes termos: 
 
I – A servidão só seria aplicada as florestas verdadeiramente protectoras, 
isto é, aquellas que amparam os terrenos contra a erosão, impedem o 
desbaratamento das terras ou a formação de torrentes ou ainda influem e 
decisivamente sobre as condições de hygiene local. 
II – A servidão negativa consistiria principalmente em prohibir as derrubadas 
ou melhor em obstar que, nas áreas delimitadas para tal efeito, a cultura 
florestal fosse substituída por qualquer outro gênero de exploração. 
III – O arrolamento das florestas protectoras realizar-se-ia com a audiência 
e colaboração de um conselho florestal municipal, composto do Juiz de 
Direito, do Prefeito, Intendente ou Presidente da Câmara, do Vereador do 
Districto onde estivessem as matas e dos dois maiores contribuintes do 
município. 
IV – As florestas submetidas à servidão florestal ficariam isentas de todo e 
qualquer imposto federal, estadoal ou municipal. 
V – Verificada a necessidade de reconstituição das florestas protectoras ou 
de trechos dela, convidaria administração aos proprietários a executar o 
serviço, mediante orçamento e concedendo-lhe o auxilio de metade da 
despesa total. 
No caso de recusa, far-se-ia a desapropriação, sob normas garantidoras da 
justiça na fixação do quantum do preço a pagar pelas terras.358 

 

   A proposta apresentada por Daniel de Carvalho não convenceu os 

mais liberais da comissão. Em réplica, o juiz José Duarte reafirma suas posições e a 

incapacidade de uma legislação especial como o Código Florestal ter a potência de 

subverter a ordem liberal, que em sua concepção, estava sendo salva e garantida 

pela Revolução de 1930, e não iniciar uma nova ordem político-jurídica359. 

Prendendo-se às garantias textuais da Constituição de 1891, ainda que seus direitos 

fundamentais estivessem em crise pós-Revolução, Duarte aponta que não haveria 

saída para uma intromissão do Estado na propriedade privada que não ocorresse 

através da desapropriação por utilidade pública mediante justa indenização, mas, 

ainda assim, buscando encaixar-se nos ares de crítica do conceito liberal de 

propriedade, deixa escapar uma opinião política que não seria plenamente 

                                                 
358 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 
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359 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2: "O princípio da desapropriação da propriedade privada não pode deixar de ser respeitado 
de vez que a Constituição, e, depois, o Código Civil, não alterou o instituto da propriedade, que se 
conserva com as suas linhas clássicas e individualistas. (...) 

 Se o direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante prévia indemnização, como poderá o Código Florestal 
dispor de maneira diferente, contrariando esse cânone jurídico?" 
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compartilhada naquele meio: "Desejaria, aliás, que isso ocorresse [a intervenção 

pública na propriedade privada], pois que sou francamente socialista e já tive 

oportunidade de ensaiar um projecto de lei visando a socialização das terras. Mas, 

enquanto isto se não fizer teremos de obedecer à Constituição e ao Código Civil. É 

de notar-se que consultadas as cartas constitucionais modernas, feita a analyse 

histórico-social das dictaduras contemporâneas, ainda é o princípio individualista 

que predomina. Assim, na Esthonia, na Finlandia, na Polonia, na Rumania, no 

Estado Livre da Irlanda, no Reino dos Croatas e Slovenos, em Dantzig, na 

Allemanha (art. 153)."360 Seja qual fosse a posição real do magistrado – socialista ou 

liberal, ou liberal-socialista -, ele acabou manejando a técnica jurídica como freio 

para mudanças radicais na ordem privada nacional. 

   De fato, ao se analisar sistematicamente as várias constituições 

nacionalistas que vão se firmando nos anos 1930, há uma constante ressignificação 

do conceito de propriedade, ainda que ele seja mantido (com exceção da União 

Soviética), mas agora trata-se de uma espécie de propriedade funcionalizada, seja 

em prol de premissas corporativistas, associativistas, sindicalistas ou vinculadas à 

doutrina social da Igreja Católica361. 

   Reconhecendo o antagonismos de posição em que um jurista defende 

ferrenhamente a definição liberal de propriedade (ao mesmo tempo que se dizia 

socialista) e outro jurista buscava trazer reflexões modernizantes (leia-se, baseadas 

no fascismo italiano e na doutrina francesa e alemã), constrói-se um complexo 

quadro exemplificativo do confuso processo que o pensamento jurídico passava por 

aqueles anos, em que não existiam caminhos claramente traçados e fixos, mas o 

tempo e os problemas moviam-se mais rápido que as respostas produzidas eram 

capazes de surgir. 

   Tal antagonismo e dificuldade de mobilização de termos e conceitos 

para dar conta dos problemas que o Código viria a responder, só será resolvido – 

em termos – com a interferência de Levi Carneiro, presidente das Comissões e 

liberal de destaque. Sendo cooptado pelo regime revolucionário, Carneiro busca 

construir uma mediação que consiga manter as sólidas premissas do Código Civil de 
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361 Sobre essa questão específica, em um estudo comparativo, vide: VELEZ, Pedro. Das 
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1916 e, ao mesmo tempo, garantir ao poder político – e não a uma autoridade 

judicial – o mecanismo de intervenção na propriedade privada em casos de florestas 

protetoras (àquelas que objetivariam a proteção do regime higronômico). Na 

exposição de motivos publicada no Diário Oficial, Levi Carneiro aponta que o 

"problema fundamental a resolver para assentar a orientação de um Código 

Florestal, liga-se ao conceito do direito de propriedade"362, e que frente ao 

antagonismo da manutenção do regime liberal ou a intervenção pública da 

propriedade, foi preciso encontrar uma justa medida que contentasse o projeto 

público e os interesses privados. Tratava-se, portanto, de um exemplo micro da 

grande disputa macro que vinha se desenhando na Constituinte de 1933 e em no 

governo Vargas como regra geral. Nessa justa medida, Levi Carneiro reconheceu, 

seguindo Daniel Carvalho, que as legislações do Império Português e mesmo as 

legislações brasileiras do Império já previam reduções do direito do proprietário em 

situações referentes à águas e florestas, tal como a própria França, detentora do 

poderoso Code Civil, já teria feito, desde 1859, regulamentado uma série de 

subordinações do direito privado ao interesse público em matéria florestal em virtude 

do Code Forestier (de 1827). Somado ao impacto da Constituição do Reich Alemão, 

e das lições de Leon Duguit – recorrentemente citado nos debates da época – aliou-

se a compreensão utilitarista do próprio autor do Código, Luciano Pereira da Silva, 

que asseverara que "as limitações, na realidade, affectam muito de leve o exercício 

pleno do direito de propriedade, e, bem compreendidas, resultam em beneficio dos 

proprietários, desde que os obrigam a tratar as suas florestas de acordo com a boa 

technica florestal"363. 

   Ao fim e ao cabo, a saída construída politicamente por Levi Carneiro e 

explicada ao Ministro da Justiça, era de garantir a prerrogativa do Poder Executivo 

de decretar florestas como protetoras, transferindo a indenização por perdas e 

danos a período posterior e somente se comprovadas empiricamente em relação a 

atividade econômica do imóvel. Localizando a normatividade entre o âmbito do 

direito administrativo, pela ascensão do interesse público, ao mesmo tempo que 

rechaçava a possibilidade de imposição de uma servidão florestal, Carneiro manteve 

as regras gerais sobre o direito de propriedade enviando o debate sobre perdas e 

danos para  o casuísmo, onde os mecanismos de ressarcimento e disputa judicial 
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ocorreriam sem o comprometimento do projeto maior de conservação das florestas 

para benefícios industriais e climatéricos364. Nem direito público, nem direito privado, 

mas antes uma "noção triumphante no Direito moderno"365. Se a solução dada pelo 

presidente das comissões frustrou os interesses da parte mais liberal clássica e da 

parte mais iliberal dos polos jurídicos, frustrou mais ainda as intenções dos cientistas 

que compuseram os debates da primeira rodada. Se antes a opção de Alberto José 

Sampaio e mesmo de Durval Ribeiro do Pinho que continuava da Comissão era de 

excluir o âmbito privado da discussão, transferindo ao Estado (ainda que via 

parcerias privadas) o controle das florestas, viram ao final o Código Florestal como 

um mecanismo de enriquecimento privado por verbas públicas de proprietários 

rurais que não utilizavam encostas de morros e nascentes. 

    Outra grande disputa na produção do Código Florestal vinculou-se ao 

tema das punições, multas e caráter educativo da lei. Levi Carneiro, na última 

reunião da subcomissão preparatória da lei pronunciou os seguintes dizeres, 

seguindo a esteira de Luciano Pereira da Silva: 

 
Não será uma obra completa, nem perfeita, nem definitiva, mas, ela 
assinalará o inicio de uma ação, de uma nova fase no trato de um problema 
vital da nacionalidade – que não é possível retardar por mais tempo. O 
efeito principal do Código, quaisquer que sejam as dificuldades que tenha 
de enfrentar e as comissões que sofra, de começo, a sua aplicação será, 
como assinalou a própria subcomissão que o elaborou, ‘de caráter 
educativo, como que a preparar a nova mentalidade a desenvolver-se no 
brasileiro, em matéria florestal’.366 

 

   O estranhamento que se pode ter com uma declaração dessas, que de 

início acusa a possível ineficácia do Código e aponta ser apenas um pequeno passo 
                                                 
364 Pontua Levi Carneiro ao Ministro da Justiça: "Com essa orientação, o projecto, com quanto 

admitisse a desapropriação para conservação e defesa das florestas (arts. 12, 13, 24) consagrou 
a possibilidade de ser declarada protectora, por decreto do Governo Federal, qualquer floresta 
nas condições definidas no art. 4, e sujeita, portanto, ao regime legal decorrente (art. 11) , 
assegurando, porém, nesses casos, ao proprietário o direito de haver a plena indemnização das 
perdas e damnos comprovados, decorrentes do regime a que ficar subordinado (paragrafo único 
do art. 12). 

Esta formula pareceu corresponder a um meio termo razoável entre a desapropriação tao 
onerosa e demorada, que os zelosos do direito absoluto de propriedade considerariam 
imprescindível, e a imposição ao regime legal sem nenhuma compensação, que prefeririam os 
mais extremados socialistas. 

A formula adoptada inspira-se em noção triumphante no Direito moderno – a indeminzação 
dos damnos sofridos, por qualquer individuo, a bem da collectividade, realizando a distribuição 
dos ônus, a igualdade dos encargos de interesse geral, em que um publicista eminente apontou a 
mais segura expressão da Democracia.” IN: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 26 de abril de 1933, 
pág 8260. 

365 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 26 de abril de 1933, pág 8260. 
366 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 26 de abril de 1933, pág 8261. 
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para uma mudança de mentalidade, possuindo a lei no fundo um caráter educativo e 

pedagógico, refletia no fundo a disputa sobre o sentido que essas novas legislações 

sobre temas técnicos deveria tomar no contexto. Esse argumento pedagógico do 

direito servia, na verdade, como um mecanismo de redução das multas e das 

punições, pois, como asseverou o Juiz Duarte, "vale não esquecer que estamos 

legislando para o Brasil, com uma considerável massa de analfabetos, que numa 

região do paiz, como seja o nordeste e a bacia amazônica, tem hábitos de vida, de 

trabalhos e costumes próprios de uma vida rustica e livre, que criou neles uma 

mentalidade que deve ser preparada para essas reformas"367. A crítica da dureza 

das leis, presente já em Alberto Torres, era ainda mais intensa nos anos de 1930. O 

direito deveria deixar de ser visto apenas como uma punição ou disciplina para ser 

entendido como instrumento construtivo da nacionalidade e das bases do futuro do 

país. A concepção de que o caboclo, o caipira e o sertanejo veriam no diploma 

florestal mais um problema que uma solução era construída há muitas décadas, 

encontradas também nas discussões parlamentares dos anos 1920 sobre a criação 

do Serviço Florestal Brasileiro, e alvo de sátiras de "O Malho"368, representando os 

fiscais florestais e até mesmo o Ministro, como um açoitador de escravos – 

representado pela famosa personagem Zé Povo da publicação – que pouca 

intimidade e humanidade tinham com as massas ignóbeis do país. 

 

                                                 
367 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
368 O Malho, ano X, num 461, de 15 de julho de 1911, pág 35. 
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   Para superar esse estado de coisas e aproximar o novo Estado em 

construção do povo, uma nova forma de linguagem política e objetivo jurídico 

deveria ser pautado. Não mais pensando a eficácia imediata e a obediência 

explícita, mas entendendo a lei como um processo civilizatório. Mesmo dentro da 

subcomissão essa ideia não era unânime. Novamente Daniel de Carvalho, futuro 

Ministro da Agricultura uma década depois, não ocultava seu desejo de que leis 

contrárias aos costumes tradicionais da população deveriam ser forçosamente 

impostas, como parte do processo de modernização em si, pela substituição da 

tradição pela razão de Estado. Afirmava, por exemplo, que  "o que constitue a razão 

de ser da legislação é sua sancção pratica, a sua exiquibilidade compulsória pela 

Justiça"369 e, assim sendo, "Si o dispositivo legal não entra em vigor e vale apenas 

como um voto platônico, então em vez de concorrer para educação do povo, 

contribue, no meu sentir, para deseduca-lo, para afrouxar os elos da disciplina 

                                                 
369 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
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social, para inculcar nos espíritos o desprezo das leis"370. 

   Após essa série de discussões, o Código publicado em janeiro de 1934 

tem suas bases resumidas da seguinte forma: composto por 110 artigos, os 

primeiros estabelecem que as florestas existentes no território nacional devem ser 

consideradas com bem de interesse comum de todos os habitantes do país, tendo o 

direito de propriedade de ser interpretado à luz dessa lei, com as limitações que ali 

estão estabelecidas. Em seguida, o Código desenha uma classificação das florestas 

nacionais em quatro diferentes tipos, o primeiro, as Florestas Protetoras, próximas 

das atuais "Áreas de Preservação Permanente", teriam a função de conservar o 

regime de águas, proteger dunas, evitar erosão, assegurar a salubridade pública, 

proteger locais de beleza e proteger espécies da fauna raras. Estas Florestas em 

especial deveriam ser criadas por decreto do Poder Executivo, mas uma vez emitido, 

automaticamente entrariam no regime disposto; a segunda classificação, as 

Florestas Remanescentes, seriam equivalentes aos parques nacionais, estaduais e 

municipais, bem como estações biológicas e hortos florestais, todas devidamente 

criadas por decreto do Poder Executivo. A diferença entre as Florestas Protetoras e 

as Remanscentes, além dos objetivos florestais específicos, resultava na 

necessidade ou não de indenização prévia, que era cabível no caso das florestas 

remanescentes localizadas em propriedades privadas, e desnecessárias no caso 

das florestas protetoras, salvo em caso de comprovação explícita de perdas e danos 

a ser avaliado posteriormente. Além disso, esses dois tipos de florestas deveriam ser 

demarcadas e organizadas pelo Conselho Florestal Federal e pelo Ministério da 

Agricultura, conforme previsto no Código Florestal, instituições que produziriam Atlas 

e Mapas sistemáticos sobre o tema. As outras duas florestas se diferenciavam 

dessas primeiras em vários pontos: as Florestas Modelo eram como laboratórios 

florestais, estabelecidas artificialmente pelo Estado ou por entes privados, com o 

objetivo de pesquisas de silvicultura, e nesse sentido, poderiam ser exploradas 

economicamente; por fim, todas as outras florestas, leia-se, todo o Cerrado, 

Caatinga, e mesmo a Floresta Amazônica que não se encaixasse nas previsões das 

Florestas Protetoras eram consideradas de rendimento, podendo ser exploradas por 

entes privados para a produção lenhosa. 

   Uma outra inovação nesse âmbito foi a criação de uma reserva florestal 

                                                 
370 Jornal do Commercio. Gazetilhas. Ano 105, número 285, Rio de Janeiro: 1 de dezembro de 1932, 

pág 2. 
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de 25% de todas as propriedades, públicas e privadas, para garantia de um estoque 

de lenha em caso de alteração de preços do mercado internacional ou interno do 

produto, bem como para efeitos climatológicos. É o embrião do que se conhecerá no 

Código de 1965 e no atual como "Reserva Legal". A exploração das matas deveria 

ser autorizada pela autoridade competente, no caso o Conselho Florestal Federal 

localizado na capital, Rio de Janeiro, mas considerar-se-ia autorizado tacitamente 

qualquer derrubada que demorasse mais de 30 dias para ter seu requerimento 

respondido (Art. 25, parágrafo 1). Tal disposição deixava uma brecha que 

possibilitava a derrubada de forma legal em virtude da morosidade da administração, 

o que, ao se pensar a extensão territorial, tornava-se a regra. Além disso, havia a 

previsão de isenção tributária de Imposto Territorial Rural equivalentes ao tamanho 

da reserva florestal que as propriedades tivessem, sendo uma forma barata e 

estimulada de especulação da terra através da produção lenhosa, e, somado a isso, 

em casos de reflorestamento, o Estado obrigava-se a financiar via Fundo Florestal, a 

distribuição de sementes e mudas. Em outras palavras, o Código Florestal na prática 

estava muito mais atento à produção lenhosa e ao processo industrial (o que forma 

a maioria maciça de seus artigos e previsões) do que em preservar e conservar 

coberturas nativas no sentido que tentou-se dar pelos botânicos e ativistas em 

defesa das árvores. Prova disso é que o Código previa a possibilidade de 

exploração inclusive de florestas protetoras e remanescentes em casos de grande 

vantagem econômica à Fazenda Pública, inexistindo assim, a diferença atual entre 

Unidades de Conservação (que não podem ser exploradas em hipótese alguma) e 

as Florestas Nacionais (que são submetidas a algum tipo de uso).  

   Outras medidas sobre a Polícia Florestal e a organização do Fundo 

Florestal estão presentes, delimitando penas e valores de infrações e multas, mas 

sempre lembrando que todos os atos emitidos pelas autoridades respectivas 

poderiam ser questionadas judicialmente, enquanto o valor da multa só poderia ser 

de fato requerido em juízo pelo Estado após três meses de mora, sem a cobrança 

de qualquer valor extra. O que era, na prática, uma oportunidade de adiamento de 

pagamento de uma multa em 90 dias. 

   Ao se observar a arquitetura da legislação cunhada nesse contexto, 

nota-se que seu objetivo era racionalizar a produção, tal como desejada por Juarez 

Távora, e racionalizar no sentido de conservar para o futuro – dentro dos limites da 

propriedade privada – a produção de energia para as indústrias e casas brasileiras, 
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fugindo a uma aplicação, como se imaginava, de preceitos ecológicos ou 

preservacionistas que viam um valor intrínseco na natureza. Ainda assim, logo após 

a publicação do Código, nas comemorações do Dia da Árvore de 1934, a Sociedade 

dos Amigos das Árvores vieram a público agradecer a benevolência do Presidente 

Vargas por ter sido responsável pela criação do "magnífico" Código, que se 

acreditava teria grande eficácia por sua modernidade e pelo interesse do próprio 

presidente no assunto, posto que quando foi Governador do Rio Grande do Sul 

encabeçou grande projeto de reflorestamento e foi agraciado com o título de 

presidente de honra da Sociedade dos Amigos das Árvores. Assim, a Sociedade 

comemorou por ter se dado um dos "maiores passos para a solução do magno 

problema que nos empolga e cuja inadiabilidade mais intende com a vida e defesa 

nacionais"371. Mal sabiam esses ativistas que os anos a seguir revelariam uma 

grande frustração de seus anseios. 

   Muitos dos diagnósticos sobre a aplicação do Código Florestal 

destacam sua ineficácia, é o que se aposta, justamente por não observar uma outra 

funcionalidade da legislação: estimular e influenciar a produção e as derrubadas, ao 

invés de impedir e frear o processo. Um estímulo, tal como uma sanção premial372, 

que ocorria dentro das técnicas da silvicultura moderna. É sobre esse processo de 

aplicação e execução do Código que se tratará no último subitem. 

 

3.4 Entre a ineficácia de um Código Florestal e a eficácia de um Código 
Industrial das Florestas 

 

   Tanto a historiografia como os técnicos da época frustraram-se 

profundamente com os destinos do Código Florestal. Visto na gestação como objeto 

de modernização para o futuro, a lei acabou tomando o curso de ser um mecanismo 

de produção oficial de energia advinda da biomassa. De fato, esses técnicos 

defendiam uma ideia modernizadora bem diferente de outra concepção de 

modernidade que os anos seguintes começaram a esboçar e que lentamente iria 

ganhando força até os anos 1950 com o lema de JK “50 anos em 5”, manifestando 

do desenvolvimentismo dirigido pelo Estado. O que se esperava era um freio na 
                                                 
371 Jornal do Commercio. A festa da árvore – o elogio do Código Florestal – comemorações diversas. 

Publicado em 27 de setembro de 1934, pág 6. 
372 Vide sobre o conceito de Sanção Premial: BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. - São 

Paulo: Martins Fontes, 2010. 
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sanha das derrubadas, mas o Código acabou na prática por legitimar e racionalizar a 

devastação em nome da industrialização e do progresso, especialmente por 

denominar como “Florestas de Rendimento” toda a cobertura vegetal que não se 

encaixasse no restrito rol de florestas protetoras, remanescentes ou modelo. 

Tratava-se, assim, de um movimento de “Pé na tábua” ao invés de proteger o “Pau 

santo”. A plasticidade da legislação e a tradução jurídica das ideias 

conservacionistas e preservacionistas contribuíram para impor um imperativo de 

desenvolvimento e de independência econômica hora ao custo, hora em favor de um 

discurso protecionista, e em alguns momentos preservacionista da natureza, mas 

sem perder de vista seu objetivo final: garantir a soberania real (econômica e 

alimentar) do país. 

   Aceitando como única interpretação correta da lei a produzida pelos 

cientistas integrantes da subcomissão, tal como num dispositivo de hermenêutica 

originalista, a maioria dos críticos do Código Florestal de 1934 acusaram sua 

ineficácia por ele frustrar os desejos desses botânicos e ativistas, em especial 

Alberto José Sampaio. Por se enxergar na lei florestal um diploma impeditivo do 

processo de expansão do mercado madeireiro e educativo quanto as técnicas que 

deviam ser aplicadas para as derrubadas, acabava-se por perder de vista o que 

talvez fosse sua dimensão mais original e impactante àquela época: tratava-se de 

um Código Florestal, sim, mas também de um Código Industrial da Floresta. 

Entender essa nuance é fundamental para superar as tradicionais análises que 

buscam visualizar na legislação brasileira pré-1988 um amplo espectro de 

inefetividade, quando de fato, por vezes as perguntas históricas feitas a estas leis, 

como o Código Florestal de 1934, já embutem uma resposta desejada pelo 

historiador do presente, que quer encontrar nesse Código um “ídolo da origem” 

ineficaz do direito ambiental no país, para justificar a ordem jurídica vigente. Em vez 

de realizar esse procedimento, vale mais notar que por vezes está-se frente a um 

diploma de transição e multidisciplinar, aliado a dimensões do direito econômico, 

civil, penal e administrativo, que acabavam gerando efeitos que hoje não são 

reconhecidos como parte do direito ambiental. Com isso não se quer dizer, como se 

demonstrará adiante, que o Código Florestal de 1934 tinha a eficácia total como sua 

principal característica. De fato, vários de seus dispositivos não tiveram eficácia, em 

especial àqueles vinculados a criação de uma Guarda Florestal Nacional. Entretanto, 

outros possuíam eficácia através de uma série de regulamentos administrativos que 
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expandiam conceitos pouco trabalhados nessa legislação, como é o caso da ideia 

de “Florestas de Rendimento”. Antes de demonstrar esse espaço opaco e pouco 

explorado da eficácia do Código Florestal, cabe inicialmente dar voz aos seus 

principais críticos. 

   Warren Dean em sua análise sobre a devastação da Mata Atlântica faz 

uma súmula dos problemas do Código Florestal que pede-se licença para expor 

integralmente: 

 
As falhas do Código Florestal logo se evidenciaram. Um proprietário poderia 
cortar madeiras de lei valiosas e alegar que tinha cumprido sua obrigação 
de replantar simplesmente permitindo que nascesse caopeira em seu lugar. 
Os tribunais decidiam que um proprietário que havia reduzido a floresta em 
sua terra a um mínimo de um quarto podia então vender esta fração com 
floresta; o novo proprietário desfrutaria do direito de derrubar três quartos de 
sua aquisição – e assim por diante, até, provavelmente, o último broto de 
árvore. As firmas industriais facilmente se furtavam a sua obrigação de 
replantar contratando empreiteiros independentes, que não eram sujeitos 
pelo Código. O governo federal, além disso, dispunha de recursos 
insuficientes para cumprir o Código. A Guarda Florestal prevista não se 
instalou; em seu lugar, esperava-se que as forças policiais locais 
empreendessem a proteção florestal como um encargo adicional. Em 1953, 
no Brasil inteiro, apenas 216 municípios haviam criado as comissões de 
consultoria florestal estipuladas. O Conselho Federal de Florestas, com 
poucas reservas para proteger e nenhuma polícia para aplicar a lei em 
propriedades privadas, continuava a se ocupar com a arborização do Rio de 
Janeiro. A cláusula que obrigava os proprietários a notificar a derrubada ao 
Serviço Florestal, com trinta dias de antecedência, fracassava diante da 
incapacidade da burocracia de responder no prazo de trinta dias.373 

 

   A crítica devastadora de Dean dá a impressão de que o Código foi 

mera letra-morta, ou um voto platônico, para usar a expressão de um dos seus 

criadores. Especialmente a denúncia, encontrada em outros autores da época, 

acerca da possibilidade de se parcelar a reserva florestal e revendê-la, renovando o 

título e, portanto, renovando a obrigação de se reservar apenas um quarto do quarto 

comprado, é estarrecedora. Luciano Pereira da Silva, uma década após a 

publicação do Código guarda uma mesma indignação, sobretudo com os Tribunais, 

por darem eles uma interpretação à lei que ele denominará explicitamente de 

“chicana”. Além disso, sobre o dispositivo do Art. 23, que exigia essa reserva 

florestal de um quarto da propriedade privada, o Poder Judiciário estaria 

desenvolvendo “o capcioso argumento de que esse dispositivo se aplica tomando 

                                                 
373 DEAN, Warren. Op. Cit pág 277-278. 
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por base toda a área a apreciar e não apenas a superfície coberta de matas”374, 

reduzindo na prática o quarto reservado em muito menos do que o previsto. 

   A fiscalização e sobretudo a punição nos dispositivos Código seria 

também muito problemática. Em virtude da impossibilidade, por falta de recursos, de 

se criar uma Guarda Florestal Nacional vinculado ao Serviço Florestal Brasileiro, as 

florestas privadas eram pouco visitadas e fiscalizadas, e quando eram, as punições, 

por se tratarem de crimes florestais, passavam por um rito penal que concedia 

muitas garantias ao réu, o que também permitia com que os advogados 

encontrassem brechas que tornassem os crimes “acessível às manobras da chicana, 

hábil em descobrir motivos de nulidade ou de irresponsabilidade, preparados sub-

repticiamente no curso do processo, para inocentar os infratores, tanto mais bem 

defendidos quanto mais perigosos”375. 

   Mas, apesar de todos os defeitos, o autor do Código reconhecia 

algumas contribuições, pequenas mas decisivas, para promover uma mudança na 

“mentalidade antiga que está sendo lentamente substituída pela que deverá 

prevalecer no futuro”376. 

   Outro grupo que jogava água no moinho das críticas pela ineficácia do 

Código eram os membros da Sociedade dos Amigos das Árvores e a Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres, que em artigos e denúncias na imprensa deixavam 

escancarada sua frustração: 

 
O Código Florestal pouco nos tem adiantado, ao que parece, por falta de 
regulamentação de modo que, praticamente, os factos o estão 
demonstrando, a situação continua a mesma prosseguindo, por toda parte, 
sem correctivo, a faina devastadora. 
(...) 
Lei de execução difícil, exige o Código Florestal, para que produza os 
devidos resultados, de executores técnicos selecionados, de especialistas 
capazes de tornal-o viável, de conseguir da judiciosa aplicação de seus 
postulados os benefícios que determinaram a sua criação.377 

 

   Tanto nas críticas de Dean, quanto nas de Luciano Pereira da Silva e 

dos grupos políticos, cobrava-se a volta no páreo dos saberes de “especialistas”, ou 

seja, dos cientistas, que após a publicação da lei teriam sido colocados de lado em 
                                                 
374 SILVA, Luciano Pereira da. O código florestal e sua execução. In: Revista de Direito 

Administrativo, vol 2, n. 1, 1945, pág 394. 
375 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 395. 
376 SILVA, Luciano Pereira da. Op. Cit. Pág 396. 
377 Jornal do Commercio. Sugestões dos Amigos das Árvores. Publicado no dia 02 de outubro de 

1936. 
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todo o processo da prática legislativa. Provavelmente por falta de compreensão da 

plasticidade jurídica que se poderia dar em conceitos tão abertos que o Código 

Florestal trazia, mesmo Alberto José Sampaio não imaginava que os resultados 

seriam tão aberrantes frente suas expectativas. No seu fundo no Museu Nacional, 

há um documento que expõe que Sampaio acreditou piamente nas palavras de Levi 

Carneiro de que o Código era coerente com os propósitos assinalados por eles, ao 

compreender que se Carneiro aprovava o Código, “a mais alta autoridade consultiva 

do país, suponho que a parte jurídica do Código esteja, de fato, impecável”378. Em 

sentido contrário, como se demonstrou, os juristas sempre tiveram um “pulga atrás 

da orelha” com o Código, ao apontar a todo o momento ser ele muito mais 

pedagógico que punitivo. 

   Os poucos especialistas que de fato deram contornos ao Código 

estavam mais próximos das propostas de criação de Parques Nacionais e 

Estaduais, onde de fato foi possível se fazer alguma coisa, como a criação dos 

primeiros Parques, Itatiaia em 1937 e Serra dos Órgãos e Iguaçu em 1939, do que 

na fiscalização das derrubadas. Ao se consultar o sistema de mapas do ICMBio, foi 

possível reproduzir graficamente a eficácia do Código nas questões de Florestas 

Protetoras e Remanescentes, produzindo um mapa com todas as áreas de 

conservação realizadas entre 1934 e 1965, período de vigência da lei379. O resultado 

encontra-se abaixo: 

 

                                                 
378 MN Seção de Memória e Arquivo (SEMEAR). Documento de Albeto José Sampaio, 1932, pasta 

DB40. 
379 Mapa produzido pelo autor através do sistema i3GEO: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/  
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   Em verde estão todas as Florestas Remanescentes e Protetoras 

demarcadas pelo Ministério da Agricultura e administradas pelo Governo Federal, 

enquanto em vermelho encontram-se os mesmos itens administrados pelos Estados. 

De fato, se as expectativas eram muito grandes, os resultados são frustrantes, mas 

comparado com o que se tinha antes, trata-se de um progresso na política de 

demarcação e organização florestal do território. Somando ainda o fato de que eram 

muitíssimo escassas as estradas que recortavam o país, e o acesso ao Oeste 

brasileiro estava por vir, vê-se, assim, ainda que de forma tímida, uma comprovação 

empírica da eficácia do Código que se mantém até hoje. 

   As Florestas de Rendimento, por sua vez, não eram demarcadas por 

ausência de previsão específica no Código, e ocupavam de fato a maior parte da 

cobertura vegetal do país. Estas, por sua vez, estavam sob o controle e 
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administração de indústrias e madeireiras privadas que, baseadas no Código, 

utilizavam-nas para exploração econômica. Era exatamente nesse espaço de 

descontrole que as críticas se voltavam, sobretudo por se tratar de empresas e 

indústrias que deveriam, sob o ponto de vista dos autores do Código, serem as 

principais preocupadas com os destinos das florestas brasileiras. Na Primeira 

Conferência de Proteção à Natureza realizada poucos meses depois da publicação 

do Código, o descontentamento que os cientistas tinham com os industriais e com o 

Poder Judiciário que flexibilizava as proteções era patente. Dizia Leôncio Correia, 

presidente da Sociedade dos Amigos das Árvores naquele evento: “quem assim 

infringe o Código Florestal que já está em vigor, é um homem culto, formado, 

funcionário público, e que está justamente no dever de dar o bom exemplo ao 

povo”.380 

   Para se ter acesso a execução do Código Florestal em sua acepção 

industrial, sobretudo quando voltada às Florestas de Rendimento, é preciso deslocar 

o olhar exclusivo das críticas dos cientistas e dos criadores do Código para outro 

âmbito, qual seja, o da indústria madeireira do país e sua regulamentação jurídica. 

   A prática da legislação florestal no país se deu, em sua maioria, não 

em virtude das ações do Ministério da Agricultura como esperavam seus criadores, 

cuja ação era residual381, mas através de uma autarquia criada em 1941, intitulada 

Instituto Nacional do Pinho, consumido em suas funções pelo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal, e atualmente sob o controle do IBAMA. Sendo uma 

Autarquia, esse Instituto tinha amplos poderes para editar atos normativos que 

regulavam concretamente o controle e aplicação da legislação florestal madeireira 

do país, tendo ele sua sede em Curitiba e suas atividades voltadas para os Estados 

do Sul, as principais regiões produtivas de lenha da época. 

    A criação do Instituto Nacional do Pinho (INP, a partir de agora) 

ocorreu pelo decreto-lei n. 3.124 de 19 de março de 1941 a partir de um debate que 

já se arrastava em Conselhos Técnicos de Economia desde 1938. Sua criação está 

associada ao intenso crescimento da produção lenhosa nos anos 1930, sobretudo 

com as grandes exportações para a Alemanha e Inglaterra. Com o estouro da 

                                                 
380 SAMPAIO, Alberto José. Primeira Conferência Brasileira de Protecção à Natureza: Relatório 

Geral. In: Boletim do Museu Nacional, vol. XI, n.1, março de 1935, pág 17. 
381 Nota-se isso, sobretudo, pela quase ausência da temática florestal em todos os pareceres 

produzidos por Luciano Pereira da Silva em mais de quinze anos como Consultor Jurídico do 
Ministério da Agricultura. 
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Segunda Guerra Mundial, a produção brasileira entrou numa crise de superprodução 

em virtude do fechamento do comércio transatlântico e dos esforços de guerra. 

Nesse contexto são comuns os relatos de milhares de toneladas de lenha e toras 

apodrecendo a beira das Estradas de Ferro com o sol e a chuva, e os madeireiros, 

reféns dessa crise, tornaram-se também reféns de revendedores que compravam os 

estoques a preços muito baixos e revendiam para as indústrias e casas no comércio 

varejistas pelo preço de mercado. Com esse cenário, o Governo Federal foi 

acionado para dar uma solução de dirigismo econômico para a produção madeireira 

brasileira e a autarquia foi criada como autoridade responsável por coordenar 

preços, criar cotas de produção, conectar consumidores e produtores e, 

especialmente, executar técnicas de silvicultura para garantir a produtividade para 

os anos seguintes. 

   Sendo os principais Estados produtores de madeira do país os estados 

da Região Sul, a junta deliberativa do INP reunia-se esporadicamente em Curitiba e 

editava uma série de atos, entre os quais, o anteprojeto de normas da economia 

madeireira que tinha como objetivo regulamentar e dar eficácia ao Código Florestal 

de 1934. Nessas reuniões foram expostos o que se chamou de princípios 

norteadores da atuação do INP, que se apresenta abaixo: 

 
1- Preservação da reserva florestal em limites que segurem o perene 
abastecimento da matéria prima dela oriunda 
2 - Fomente da produção dessa matéria prima pelo reflorestamento; 
3 - Aproveitamento máximo das árvores derrubadas 
4 - Industrialização em grau progressivo dos produtos florestais 
5 - Expansão dos mercados consumidores 
6 - Equilíbrio entre a produção e o consumo mediante controle de ambos 
7 - Tendência para a liberdade de iniciativa na atividade madeireira 
8 - Bem estar social para todos que trabalham nessa atividade.382 

 

   Esses princípios, como se pode notar, partem de premissas bastante 

diversas daquelas que os cientistas pregavam para o Código Florestal, ainda que 

haja algumas rimas temáticas (1 e 2, por exemplo). Mas o caráter industrial que a 

execução do Código começava a ganhar se torna muito evidente nos outros 

princípios norteadores, e ficam ainda mais escancarados na Exposição de Motivos 

da Resolução criada pela autarquia. Nessa exposição, encontrada no Fundo do 

Instituto Nacional do Pinho no CPDOC/FGV, Virgílio Gualberto, então presidente da 

                                                 
382 CPDOC/FGV Fundo do Instituto Nacional do Pinho – JSP inp 148.00.00 
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entidade, associa preocupações de proteção das florestas com garantias de 

produção lenhosa, trazendo à tona o típico conservacionismo que se desenhava no 

Brasil desde Torres e ganhava mais força com Távora. Nessa exposição Gualberto 

anuncia que o Instituto é o principal responsável pela execução do Código Florestal, 

sendo ele competente para regulamentar a exploração das florestas de 

rendimento383, capítulo esse que restou em aberto na lei de 1934. Afirma ele que “os 

dispositivos do Código que condicionam o abate à aquiescência prévia da 

‘autoridade florestal’ bastam [...] para fundamentar a ação do Instituto, porque este, 

pela sua própria lei orgânica, está investido de poderes para racionalizar a 

industrialização da madeira, na fase inicial”384. 

   Um novo momento da política florestal se inaugurava com a criação do 

Instituto que previa ser sua tarefa ordenar a produção e por vezes, ter de enfrentar 

“interesses de grande vulto [que] estão ligados a essa política, e parte deles terá, 

talvez, de ser contrariada, pois hão de prevalecer os de ordem coletiva, da 

comunidade madeireira em conjunto, sempre coincidentes com os da própria 

nação”385. Trata-se de um recado claro aos criadores do Código, que por sinal, 

pouco ou nada mencionam a importância do Instituto Nacional do Pinho em seus 

textos386, provavelmente por vê-lo como o principal algoz da política esboçada na 

subcomissão. 

   O INP inicia seu regulamento do Código Florestal atenuando muito das 

restrições que eram feitas nos capítulos gerais da lei, que visava as florestas como 

de interesse geral da nação, para encaixá-las, como diz o Art 3. do projeto que se 

materializou no Resolução 101 do INP, na seguinte previsão: “Art. 3 – O INP zelará 

pelo cumprimento das disposições do Código Florestal, articulando o controle da 

produção madeireira com a fiscalização da prática regular do corte seletivo e do 

reflorestamento das áreas em exploração, ou já exploradas”. Essa articulação se 

dava em moldes keynesianos, típicos do dirigismo econômico crescente nas 

décadas de 1940 e 1950, submetendo toda a proteção florestal a um cálculo 

produtivista que conectasse as atividades das florestas de rendimento com o que se 

denominava de interesses gerais da coletividade.  
                                                 
383 "O código não regula, aliás, de modo sistemático, a exploração das florestas de rendimento, isto 

é, aquelas de onde a indústria madeireira retira a matéria prima que lhe é indispensável." In: 
CPDOC/FGV Fundo do Instituto Nacional do Pinho – JSP inp 148.00.00 

384 CPDOC/FGV Fundo do Instituto Nacional do Pinho – JSP inp 148.00.00 
385 CPDOC/FGV Fundo do Instituto Nacional do Pinho – JSP inp 148.00.00 
386 Com a sensível exceção de Luciano Pereira da Silva. 
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   Em um relatório produzido pelo chefe da Seção Florestal do INP, Jesus 

Soares Pereira, há a descrição de que com o estouro da Segunda Guerra estavam 

parados na beira das estradas de ferro cerca de quarenta e cinco mil vagões de 

madeira, apodrecendo lentamente, e com a atividade do INP, em poucos anos esse 

estoque passou-se para 15 mil vagões, o que para a época era uma reserva de 

energia e matéria prima regular387. Ao lado desse relatório, que tem uma natureza 

claramente política, posto que buscava defender para o então deputado Café Filho 

as atividades do INP, foi possível se ter acesso a outro documento que revela com 

clareza o impacto florestal capitaneado pela autarquia. Trata-se de um relatório 

interno com as atividades realizadas pela Seção Florestal e assinado pelo mesmo 

Jesus Soares Pereira.  

   O relatório388 foi apresentado em 1950, mas recobria atividades 

realizadas em toda a década de 1930 e ali se observa uma série de dados e fatos 

importantes, ainda que incompletos. Nessa documentação fica nítida que a principal 

atuação do INP foi organizar toda a estatística da produção florestal brasileira de 

1932-1939, período anterior a criação do Instituto e posteriormente comparou-se 

aquelas estatísticas com as dos anos seguintes, já sob vigência das novas práticas 

florestais. Há a presença também da criação de novas madereiras no Oeste de 

Santa Catarina e no Oeste do Paraná, sobretudo associado ao movimento de 

colonização dessas regiões. O controle do comércio internacional de madeira é 

relatado como recuperado de sua crise de superprodução já no início da década de 

1940. 

   Muitas informações são faltantes e parte da documentação se perdeu 

ou não pode ser encontrada. Ainda assim, é possível se elaborar uma hipótese de 

eficácia das ações do INP através do estudo da compilação da produção madeireira 

por informações do IBGE encontradas em Atlas organizados décadas depois. Por 

exemplo, no Atlas do Brasil, organizado por Hervé Théry e Neli Aparecida de Mello-

Théry389, há uma representação gráfica da produção lenhosa do país para a década 

de 1990, e ali se observa que os Estados do Sul do Brasil continuam com uma 

produtividade importante no mercado interno. É de se compreender, por hipótese, 

que se as derrubadas tivessem continuado no ritmo estonteante como eram então 
                                                 
387 CPDOC/FGV Fundo Jesus Soares Pereira JSP inp 1947.00.00. 
388 CPDOC/FGV Fundo do Instituto Nacional do Pinho – JSP inp 148.00.00 
389 THÉRY, Hervé. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. 2. ed. 3. reimpressão. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 
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alarmadas na imprensa, a produção desses Estados teria se reduzido a uma 

quantidade ínfima, tal como aconteceu com o Estado de São Paulo, que deu fim em 

sua cobertura vegetal em prol das lavouras de café e cana-de-açúcar. A produção 

de lenha no Brasil de 1999 fica graficamente representada da seguinte forma390: 

 

 
 

   Uma última ação do INP não pode passar em branco. Sob o patrocínio 

do Instituto, o magistrado carioca Osny Duarte Pereira foi contratado para escrever o 

primeiro manual de Direito Florestal do país. Publicado em 1950, a obra formou a 

espinha dorsal de boa parte do que seria posteriormente a doutrina do direito 

                                                 
390 THÉRY, Hervé. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. 2. ed. 3. reimpressão. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, pág. 73. 
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econômico e ambiental do país. Além disso, com a experiência assumida como 

jurista contratado pelo INP, Osny foi responsável, ao lado de Daniel de Carvalho, por 

organizar em meados da década de 1950 o anteprojeto do segundo Código Florestal 

Brasileiro, que viria a se materializar em 1965, já sob Regime Militar, e agora 

trazendo consigo além de características produtivistas, uma tendência que pode ser 

chamada, não mais anacronicamente, de ambientalista. Esse último Código, por sua 

vez, ficará em vigor até 2012, quando foi substituído pela lei 12.651. 

   Com o exposto, vê-se que o INP era um órgão central para a execução 

do Código Florestal, cuidando especificamente das Florestas de Rendimento, o que 

em termos quantitativos demarcavam a imensa maioria da cobertura vegetal 

encontrada no território nacional. Associado a ele estava o Ministério da Agricultura 

e o Serviço Florestal Brasileiro que tinha como escopo a proteção das Florestas 

Protetoras, Remanescentes e Modelos, que perfaziam uma pequena parcela do 

território, como pode se observar no mapa acima. Assim sendo, nota-se que o 

diagnóstico da ineficácia do Código Florestal só se resulta correto se a política 

florestal brasileira for fraturada em apenas um dos lados, o do MA e SFB, que 

refletem em verdade preocupações coevas com valores climatológicos e ambientais, 

como a biodiversidade e preservação de espaços com beleza cênica e espécies 

raras. Do outro lado, na atuação do INP, a chave industrialista foi o tom, o que 

permitiu que a autarquia através de seus regulamentos fosse capaz de produzir um 

Código Florestal paralelo, materializado na Resolução 101, que regulamentava 

capítulos centrais do Código e produzia, na prática, uma espécie de Código 

Industrial Florestal do Brasil, de características keynesianas e conservacionistas no 

sentido específico que o contexto promovia. 

   Diante disso, o que se pode concluir é que o Código funcionou como 

estímulo a indústria madeireira de energia e matéria prima em geral até o momento 

em que ela era eficiente para o processo de industrialização. Quando se altera a 

matriz energética do país para o petróleo, e depois para a hidroeletricidade, já em 

meados dos anos 1960, o Código Florestal e o INP caducam, ganhando contornos 

mais ambientalistas a partir do Código Florestal de 1965 e do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal, criado em 1967. A antiga era de derrubadas, 

reflorestamentos, e especialmente, de um ímpeto de "pé na tábua" como mecanismo 

industrializante cessa e novas preocupações legislativas vêm se apresentar. Esse 

novo regime florestal, já sob o regime militar, muda seu foco da produção de energia 
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para a ocupação e produção agrícola e pecuária, tendo o norte e o oeste do país 

como seu alvo primordial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
   A presente pesquisa teve como plano de fundo e como leitmotiv de 

suas perguntas o longo processo de modernização do direito no Brasil. 

Desenvolvendo-se lentamente desde a Independência em 1822, e coroando-se 

canonicamente com a inauguração de Brasília em 1960, o Brasil se afirmou como 

um país moderno e voltado ao futuro após muitas idas e vindas. A institucionalidade 

jurídica, por sua vez, veio a reboque e – em alguns momentos – contribuiu também 

para esse longo processo. Mas, como a tese pode contribuir com a explicação desse 

processo? 

   Como se acentuou no início do trabalho, a Modernidade Jurídica 

Central, para tomar um termo de António Hespanha391, tem no século XVIII seu 

ápice, e a partir de então se desdobra, contrai e modifica com o passar do século 

XIX e XX. Entretanto, algumas bases parecem manter-se relativamente estáveis, 

ainda que hoje se mostrem desmanchando no ar. O Direito Moderno, inclusive o 

brasileiro aqui estudado, carrega em si três grandes características: um ideal de 

racionalidade, uma concepção de generalidade e abstração e uma postura de 

macro-organização. 

   Por racionalidade deve-se entender, ao contrário do que o termo pode 

levar a crer, não simplesmente uma denúncia da irracionalidade do mundo pré-

moderno, mas antes uma postura intelectual de crítica em seu sentido stricto: de 

submissão à razão individual e científica todas as tradições e costumes constituídos 

lentamente nos séculos anteriores. Se, como Grossi aponta, o direito pré-moderno é 

expressão da carnalidade da sociedade, provendo de baixo e ordenando o social 

através do lento repisamento de costumes que se mostravam eficazes na 

sociedade, o mundo moderno substitui a autoridade da eficácia pela autoridade da 

validade manifestada razão artificial que busca ordenar o mundo e separá-lo, por 

raciocínios dedutivos e indutivos, em categorias abstratas e formalmente 

compreensíveis. Assim, partindo dessa racionalidade habitada no íntimo do sujeito, 

o direito deveria ser fruto da política humana e da clara expressão de sua natureza – 

não mais revelada – mas expressada pelo Estado Moderno, entidade que se separa 

da tradição por afirmar sua autoridade na dedução e indução científica e em 

                                                 
391 HESPANHA, António Manuel. Op. Cit. pág 231 e seguintes. 
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concepções de vontade geral do povo. 

   A generalidade e abstração compõe esse quadro como uma 

consequência da racionalidade. Se no mundo pré-moderno os indivíduos (para não 

recorrer ao anacrônico termo sujeito para essa época) definiam-se pelos corpos 

sociais que participavam, intitulando-se mercadores, camponeses, nobres, artesãos 

e clérigos, o mundo moderno inventa o sujeito de direito como um ente abstrato e 

genérico, o “Humano”, ente comum no mais alto cargo da realeza ao mais 

paupérrimo camponês. As leis agora visavam os cidadãos como categoria em aberto 

e não mais voltadas a um pequeno espectro de positividades humanas afirmadas 

pelo sangue, terra ou tempo. 

   Situação semelhante se manifesta na ideia de macro-organização. 

Trata-se de uma mudança do ponto de vista da política e do direito moderno. Se no 

mundo pré-moderno o olhar se dava em uma perspectiva horizontal, em que os 

indivíduos viam-se como parte do mundo e buscavam acoplar-se às regras da 

natureza, a chamada “Ordem Natural das Coisas” tomista, a modernidade adota o 

olhar aéreo do mundo, observando territórios e populações como positividades a 

serem administradas, governadas, esquadrinhadas, organizadas e submetidas a 

disciplinas de custo-benefício dentro de um cálculo econômico utilitarista. 

   Com a Independência do Brasil, esse processo que sofria atrasos e 

freios tanto em virtude dos poderes locais tradicionais, formados à moda do Antigo 

Regime, quanto pelo peso das restrições coloniais, começa a se acelerar e acentuar. 

A formação do Estado Nacional Brasileiro é profundamente doloroso e é uma 

demonstração explícita do embate entre a encruzilhada do processo de transição do 

mundo pré-moderno ao mundo moderno na antiga América portuguesa. Formas 

novas, como a Constituição e o Código (em especial o Criminal) conviviam com um 

sistema de terras baseada nas antiquíssimas sesmarias, com a escravidão negra e 

com o peso da Igreja Católica nas Instituições e nas políticas públicas, em especial 

no âmbito da educação e no trato dos povos indígenas. Tal período transicional fez 

com que o Brasil convivesse por muito tempo com odores (ou aromas, ao olhar dos 

mais saudosistas) da institucionalidade ainda fabricada no ius commune, bem como 

o peso exacerbado de categorias pouco abstratas como “pai de família”, “homem 

bom” e o famoso domínio rural pelas figuras dos barões e, posteriormente, coronéis. 

Em especial, um atento observador estrangeiro como Túlio Ascarelli notou essa 

longa presença da tradição em meio a modernização jurídica no Brasil. 
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   Em meados do século XIX com a edição da lei de terras, da lei do 

ventre livre, da lei saraiva e da abolição da escravidão, o caminho do direito 

moderno começava a ganhar fôlego, ao mesmo tempo em que uma crítica dessa 

primeira modernidade abstrata e genérica começava a sofrer suas primeiras vitórias 

para um olhar mais atento aos elementos físicos constitutivos da nacionalidade: a 

raça, a natureza, o clima e o território. Esse desacerto gerou em alguns intelectuais 

o diagnóstico de que algumas ideias estariam “fora do lugar” no Brasil, quando, ao 

que se parece, tratava-se de uma crise da modernidade no Brasil antes mesmo da 

modernidade ter concluído seu processo original no país. A crise da primeira 

modernidade, tão bem representada por Immanuel Kant, mal conseguiu fazer a sua 

crítica aqui e já sofreu a crítica da crítica. 

   Essa situação típica de um país de periferia faz com que o 

pesquisador, ao invés de tomar o atalho de que o Brasil seria fundado em nome de 

modismos e ideias estrangeiras, tenha de se atentar para as nuances de 

adaptações, ressignificações e traduções locais de conceitos exóticos. Isso exige um 

olhar para autores hoje esquecidos e um resgate de suas ideias e participações 

políticas e jurídicas dentro dos quadros mentais estrangeiros, mas sempre com um 

atento radar para os contornos nacionais que são dados. 

   A forma Código, exemplo maior da modernidade jurídica quando 

tomado em sua acepção Civil, só vem se materializar de fato em 1916, após 

influência do BGB alemão, o que poderia colocar o país em uma situação de atraso, 

como muitos atores da época de fato compreendiam. Mas muito mais que atraso, 

por se tratar de um conceito relativo e vinculado a uma concepção positivista de 

Filosofia da História, tratava-se de uma necessária adaptação e aterramento das 

instituições jurídicas modernas aos contornos sociais locais. 

   O mesmo pode-se dizer da propriedade moderna, estabelecida 

sobretudo após a Lei de Terras em 1850, mas que ao ser regulada tinha em mente a 

grande propriedade rural, berço e viveiro da resistência à modernidade em nome da 

tradição do antigo regime. 

   Essas resistências e adaptações mostram o quão rico e complexo é o 

processo de modernização do direito brasileiro que ainda se encontrava em curso 

nos anos 1930 e que tem no Código Florestal uma manifestação exemplar. 

Trazendo consigo um debate sobre a propriedade e sobre a própria ideia de Código, 

a legislação florestal sofreu influxos e resistências quando tentou ordenar a terra – 
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sobretudo rural –, e quando buscou reorganizar partes da lei geral civil, o Código 

Civil de 1916. Estabelecidos sobre a premissa de que o Código Florestal era uma lei 

especial e incidental às regras gerais do regime de direito privado, suas propostas 

eram freadas em nome de uma certa tradição do direito brasileiro. 

   Outro fator preponderante se manifestava na linguagem técnica. 

Rompendo com a tradição retórica do bacharelismo, o direito dos anos 1930 

buscava inovar através da racionalidade e macro-organização uma nova 

governamentalidade no país através de legislações que negavam, ou ao menos 

reduziam, as premissas espiritualistas da específica tradição liberal brasileira. Esse 

movimento acabava por abrir o processo de modernização do direito para um 

necessário diálogo com outras áreas do saber, como a engenharia, a biologia e a 

agronomia, vistos como mais empíricos e técnicos do que a tradição do direito. 

   A história do desenvolvimento do conservacionismo e sua 

manifestação jurídica no Brasil é, portanto, complexa e pouco linear, e é justamente 

isso que constitui seu maior desafio. Resgatar a longa trajetória que sai das críticas 

de Alberto Torres ao regime político e jurídico instaurado pela Primeira República, 

passando pelos meandros internos do Ministério da Agricultura e desaguar nas 

subcomissões e nos debates que produziram o primeiro Código Florestal Brasileiro 

sempre tendo em mente as perguntas “onde está o pensamento jurídico?” e “qual o 

papel dos juristas em meio a esses debates científicos?” não é tarefa fácil. A 

linguagem técnica dos botânicos, agrônomos e engenheiros florestais afasta e 

assusta o historiador do direito tanto quanto o “juridiquês” é capaz de espantar esses 

técnicos. Transpor essa barreira na tese é, em alguma medida, um reensaio do 

esforço que os atores que foram analisados nessa pesquisa tiveram de realizar 

quando buscaram acertar os ponteiros entre diagnósticos científicos e conceitos 

jurídicos. 

   Uma das lições de todo esse processo é a atenção ao processo de 

tradução jurídica. O tema da tradução, apresentado no anglicanismo legal 

translations ou legal transplants, como feito por Thomas Duve392 e outros, pressupõe 

a análise do comportamento de conceitos quando transpostos em culturas jurídicas 

diferentes. Com o resultado da presente pesquisa mostra-se possível estender essa 

possibilidade para campos disciplinares diversos, como as relações entre botânica, 

                                                 
392 DUVE, Thomas. Global legal history – a methodological approach. MPIER SSRN, 23 págs. 

Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2781104  
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engenharia florestal e agronomia e o próprio direito. 

   Sendo o direito um fenômeno social que tem por excelência o objetivo 

de ressignificar o mundo visando ordená-lo, a história da criação do Código Florestal 

Brasileiro é, em grande medida, a história da tradução jurídica de uma tradução 

científica do funcionamento da natureza. Dos antigos diagnósticos tipicamente 

políticos e jurídicos de Torres, passando pela materialização e constitucionalização 

de muitas de suas premissas no ordenamento jurídico, encontrou-se nas práticas do 

Ministério da Agricultura e na confecção do Código Florestal uma arena de disputa 

de duas linguagens que possuem rimas e proximidades, mas que muitas vezes 

dizem com as mesmas palavras coisas diferentes. Esse problema de linguagem 

acaba por se tornar um problema de História do Direito. Tomando emprestado uma 

expressão que é título de um livro de Natalino Irti393, tratou-se de um movimento que 

foi da natureza do direito ao uso jurídico da natureza. 

   Somado ainda ao período de intensas mudanças sociais e políticas que 

o Brasil e o mundo passavam na década de 1930, mostra-se que a análise é 

frutífera na medida em que é capaz de demonstrar uma série de características da 

cultura jurídica do período, que vão desde o papel simbólico do jurista, a busca pela 

cientificização do direito e o papel que outros saberes assumem como fornecedores 

de subsídios para a produção da matéria prima fundamental do direito moderno, a 

lei. 

   Assim, em um momento de modernização do direito específico como 

passou o Brasil, em meio a transições e adaptações, entender o como essas 

adaptações e traduções ocorriam exigem um alargamento das fontes e funções do 

saber jurídico, que não possuía uma autonomia própria – muito menos naquele 

contexto pré-Kelseniano – mas que se escorava em outros diagnósticos científicos, 

compilando-os e organizando-os em busca da afirmação de uma normatização 

social. 

   No primeiro capítulo pode-se acompanhar de perto um personagem 

típico dessa transição, Alberto Torres. Político e jurista, era também entusiasta da 

antropologia, da geografia e atento as discussões de outras áreas, ainda que por ser 

um autor do início do século XX, ainda sentia um peso muito maior da tradição do 

que seus pupilos anos depois. Já no segundo capítulo, especialmente com a 

                                                 
393 IRTI, Natalino. L’uso giuridico della natura. Roma-Bari: Edittori Laterza, 2013.  
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Revolução de 1930, houve uma fissura parcial na tradição e um espasmo de 

inovação se apresentou, abrindo possibilidades para uma inovação de institutos 

jurídicos tradicionais através de uma tradução de novos diagnósticos científicos. E 

no terceiro capítulo viu-se como isso de fato se efetivou, em um embate a campo 

aberto sobre concepções de propriedade, energia, funções do Estado e 

modernização do país. 

   O momento de escrita da tese certamente contribuiu para ajudar nas 

perguntas que foram feitas para as fontes. Como a tradição dos Annales ensina, a 

história é uma “ciência em construção”, em que cada época em que o historiador 

vive contribui para que suas questões revelem facetas de suas fontes que não se 

mostravam por não serem assim interrogadas. Durante os quatro anos de estudo e 

preparação da pesquisa, o debate sobre o meio ambiente esquentou. Desde a 

assinatura do Acordo de Paris em 2016, bem como sua saída pelos EUA em 2017, e 

os cada vez mais sensíveis impactos que as alterações climáticas estão causando 

no mundo, o papel do direito e das normatividades internacionais e nacionais 

referentes ao controle da natureza vem sendo repensados, mas uma barreira 

sempre se apresenta: como traduzir os diagnósticos do IPCC (International Panel on 

Climate Change) em medidas jurídicas concretas quando toda a tradição ocidental, 

ainda presa às ideias de Estado, Código e Lei, prega uma autonomia do saber 

jurídico frente a outros saberes científicos? 

   Outra influência do momento foi sentido em um aspecto mais próximo e 

biográfico. O autor dessa pesquisa estava cruzando Portugal no momento em que 

ocorreram os trágicos incêndios florestais em Pedrógão Grande que vitimaram 66 

pessoas. Outros incêndios ainda ocorreriam no mesmo ano e depois no ano 

seguinte, não apenas em Portugal, mas também no Brasil, Suécia e Grécia. A 

necessidade de se repensar as políticas de organização territorial veio ainda mais à 

tona. 

    Problemas semelhantes foram enfrentados pelos nomes aqui 

analisados. Em seu contexto, juristas e cientistas, após breve acordo, conseguiram 

formular uma legislação que acatava os anseios das duas partes. Com o passar dos 

anos, outros atores pesaram para ressignificá-la, e em seguida um desconforto 

tomou conta dos formuladores da lei florestal. Esse cenário contribui com a grande 

análise de que o direito é, e sempre será, um espaço e um campo de luta por seus 

significados e possibilidades. Não sendo uma ciência pura, mas um saber prático 
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com finalidades de ordenação do social, muda conforme mudam as próprias 

expectativas da sociedade. Ao mesmo tempo, a lição de esperança que resta é 

conhecida: só resta apostar no diálogo entre os saberes para que assim se possa 

construir um direito mais aderente aos problemas que a sociedade busca dar 

encaminhamento. 
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