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IV ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRhDUAÇAO
E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

A IGREJA E O ESTADO NOVO: O ESTATUTO DA FAMfLIA

Simon Schwar-t zrnan

'''jo •

j."

,

Trabalho

Apresentado

nfr Reunião

do Grupo de Trabalho

o'A Mulher na Força de 'I'r-aba Lho "

Rio de Janeiro~

29 a 31 de outubro

de 1980

A década de 30 foi um período
zaçao dos grupos mais militantes
que tratavam

de imprimir

consideravam

indisgensáveis

de intensa mobili

do catolicismo

ao país algumas

brasileiro,

características

para a consecução

de seus ideais.

à

O sistema educacional e a legislação

referente

da família

áreas principais

cupaçao.

eram, possivelmente,suas

O acesso destes grupos católicos

do governo

era tão facilitado

Estado Novo e a Igreja Católica,
deal Leme e, mais

tro D. Vital.
todonovista

a vários

O episódio

Lima,

da definição

para a família

ilustra

à

setores

entre

esta representada

Alceu Amoroso

depreQ

do períQ

aliança

expli<:itamente, pela pessoa

leigo mais expressivo,

instituição

que alguns analistas

do chegam a dizer que havia uma verdadeira

que

pelo Car

de seu

líder

frente do

Cen

de uma política

com bastante

o

es

clareza

a

forma pela qual se dava e até onde ia este relacionamento,e
mostra que~ apesar de influentes
cularmente
tólicos

junto ao Ministério

não conseguiam

da liderança

da Educação

fazer prevalecer

ta contra a orientação
fessional

em certos setores

predominantemente

secular

de número

e proteção

da f'arrti Li.a!".

casamento

religioso,

casamento

e

à

ca

de

vis

e não con

de então.
Vargas assina

o

3.200, que "dispõe sobre a or-gen í.zeçéo

Decreto-Lei

do terceiro

parti

-'os setores

seus pontos

Em 19 de abril de 1941 Getúlio

laterais

-

O decreto

gr-au" , dispõe
estabelece

procriação,

regula

o casamento de "co

sobre os efeitos civis do

incentivos

e facilita

financeiros

o reconhecimento

ao
de fi

lhos naturais.
Em sua aparência
do, no entanto,

•

de um projeto

pretexto

de dar proteção

profundas

consequências

social,

modesta,

à

o decreto

muito mais ambicioso,

família brasileira,

em relação

à

política

ao papel da mulher na sociedade,

eventualmente,

em relação

É este projeto,
ressa examinar.
mentalidades
brasileiro

à

política

e a discussão

à

teria
de

populacional

tido
e

do

deste tipo eram tratados.

até,

do país.

uma visão bastante

nos altos escalões

a

previdência

educação

de então, assim como algo do processo

pelo qual projetos

que,

por ele gerada, que nos

Ele nos permite

que circulavam

é o resulta

inte

rica das
governo

decisório

2

o

ponto de partida

lei de um "Estatuto

é o Projeto de um decreto

de Famíliali

gas em 7 de setembro

que seria assinado

de 1939, oriundo

::

-.•

Antes,

ria as críticas

de Francisco

Campos

ria uma réplica

de Capanema,

outros pareceres

rados,

e finalmente

nal de Proteção
específicos

proposto

a necessidade

e a de consolidar

de sua população

lia é a fonte geradora

e um

morais

"comunidade

a família

e o poder de um país

e de suas forças moralS:

conjugadas.

o Estado,

No dizer do preâmbulo

A família

como "o primeiro

pensar,

no entanto,

ou tivesse,

vulnerável

inspinações

fundamento

a família

forma,

precedência

é

colocada

de cor
sob

do Estado, que velará

a

Dela

pela sua segurança
inevitáveis

no projeto.

medida

civil do casamento

é facilitar
jurídica
religioso

de tipo econômico:
matrimoniais,

e casados

e

da Naçào" •

e sob a ameaça constante

Existe uma providência

por empréstimos

o

é vista como uma planta

pelo seu desenvolvimento,

A primeira

solteiros

uma

que ela de fato ilfun

de alguma

especial

que são explicitados

providências

como

indissolúvel

e pela sua honra '". Daí uma série de corolários

nhecimento

de

consegui~

é definida

É por isto que ela

e degradação.

tutela e liaproteção

mento.

do

demográfica

estão, por

pelo casamento

Ao contrário,

tenra, bastante

.

famí

com
de gerar, criar e educar adescendêncial1,

Seria um equívoco

sua formação,

a

11 •.

por isto considerada

sobre ele.

in

em sua estruturatra

o prestígio

de ambos.

constituída

fim essencial

documen

a população do país

na família é a maior base da política

te, totalmente

"

Naci~

duas idéias para ele

A moral e a conveniência

rupção

..•

por Capanema

e ao mesmo tempo a fonte das mais elevadas

dassel'

hav~

seriam elabo

uma "Comissão

de aumentar

e proteger

A prosperidade,

estímulos

sofre

da FamíliaT!, da qual uma série de projetos

que busca combinar

dissociáveis:

projeto,

ele

se originariam.

to doutrinário

dependem

Capane

e Oswaldo Aranha,

seria constituída

O Estatuto

dicional.

por Var

do Ministério

- chega a ser promulg~do.
ma, mas que nao

-

ou viúvos

rido para recompensar

ao máximo

para isto - o reco
- e uma série

o casamento

impostos

o casa

é

de

incentivado

são propostos

para

sem filho, e um abono é suge

financeiramente

as famílias

de prole

3

numerosa.
amparo

à

Outras medidas
maternidade

assistência
cência,

a proteção

outros.

através

do Estatuto

da subvenção

na área privada,

são de prêmios

•

constantes

à

o amparo

incluem

o

a instituições

de

infância

legal aos filhos ilegítimos,

de núpcias,

de natalidade,

Não falta, no projeto,

à

e

adoles

e a

conces

de boa criação

a criação

e

do Dia Nacionalda

Família.
Além destas medidas
ra o núcleo

familiar,

muito mais profundas.
balho.

O Estatuto

preferência

existem

Uma delas se refere

previa que os pais da família

"em investidura

empregos

públicos

admitidas

restrição

senão aos empregos

à

tese da mais absoluta

bilidades

da admissão

próprios

divisão

familiar".

feminino

estava

e de

Isto se refletia,

também,na

que "O Estado

de modo a que se tornem

casamento,

desejosas

Esta divisão

comunidade

"quer pela elevação

e material

Não bastariam,
a ameaça

à

família parecia

to, impõe-se

evidentemente,

a necessidade

go 15 previa que no Estado
livro, pela imprensa

plena

gara~

fortalecer

a

da autoridade

e imperiosa

do

dos laços r.on

obrigação

dentro do núcleo

entretanto,

ao

para a cri~

ser

quer pela maior solidificação

espiritual

.

da casal! Car-t .13).

da administração

jugais, quer pela mais extensa
sistência

competentes

Para isto, seria necessário

familiar,

chefe de família,

para a família

que as torne afeiçoadas

de papéis precisava,

tida e protegida.

educ~

de chefes de família.73

da maternidade,

ção dos filhos e capazes

liga

respons~

Devem ser os homens

será dada uma educação

ser

feminina,

e a juventude

mulheres

nos

as mulheres

rá ou fará educar a infância
educados

poss~

de mulheres

de papéis

onde estava previsto

ainda,

que

da natureza

ao trabalho

mente aptos para a responsabilidade

•..

ou casados sem

adotará medidas

Não poderão

dentro do casamento.

área da educação~

tivessem

Mais

limites da conveniência

Esta restrição
da

com os solteiros

e privados.

e dentro dos estritos

de tra

e acesso a todos os cargos e fun

14 previa que "o Estado
a progressiva

pa

repercussões

ao mercado

exceto em cargos de responsabilidade.

o artigo
bilitem

especificamente

várias outras com

ções públicas '",na competição
filhos,

voltadas

de

as
H

familiar

•

estas medidas,porque

vir de todas as partes.

Por

da censura

o

arti

que, pela cátedra,

pelo

impedirá

periódica,

generalizada:

1S

pelo cinema, pelo teatro

e

'f

pelo rádio,

ou ainda por qualquer

ça, direta ou indiretamente,
tra o instituto
ções

à

toda e qualquer

da família ou destinada

sua capacidade

bir, é necessário

incentivar:

cial, o desenvolvimento
os diferentes
melos,

assim, o Estatuto

miada,

chefia paterna

incentivado,

reforçada,

e utilizará
em todosos

à

duração,

fecun

a prole numerosa

a censura moral estabelecida

tal é o projeto

pre

ao casamento,

as letras e as artes condicionadas

governamental:

rio da Educação

dignamente

das famílias!!.

presa ao lar e condicionada

todos os níveis,
paganda

à

formação,

restri

"de modo esp~

para criar,

à

con

estabelecia

de propaganda

casamento

a mulher

de favorecer,

fa

não basta proi

familiar,

o clima moral propício

o

Ha s ,

e na existência

processos

didade e ao prestígio

propaganda

das letras e das artes

no problema

se

a estabelecer

de proliferação".

para o Estado a responsabilidade

inspiradas

melO de divulGação,

a
em

pela pr~

que sai do

Ministé

e Saúde.

o arquivo Capanema contém inúmeros estudos
subsídios

para a elaboração

salta um documento

mar que liadiminuição

suicídio

quase impossível,

"O

pr~

Nele, Leonel Franca começa por afir
da natalidade

é o maior flagelo que p~

uma nação na sua vitalidade.

social".

Dentre estes,res

do Padre Leonel França intitulado

blema da denatalidadel1.

de ameaçar

deste projeto.

e

Além disto,

ao

esta seru a uma doença de cur...
a

sendo necessário,

uma série de sugestões,

Leva diretamente

portanto,

p~evení-la.Dat

entre os quais:

- ilredução progressiva do trabalho feminino
fo
ra do lar (a mulher que trabalha fora,
fun
cionária eu operária, ou não é mãe, ou não
boa mãe, ou não é boa funcionária).
O ,salã
rio familiar permite a volta da mulher a ca
sa, com mentalidade renovadait.

e

- "luta contra o urbar:smo. Os grandes
centros
são hostis às famílias numerosas.
Rumo à ter
ra! Rumo ao campo! ri
~ llproibição de in~trumentos e drogas
destina
das a práticas anticoncepcionais
(veja anexa
a lei francesa, de 31 de julho de 1920)".
- Hproibição de livros,
mes, peças de teatro
da anticoncepcional".
- "proibição

folhetos, cartazes, fil
e de qualquer
propaga~

legal eficiente

do aborto".

- "cons er-var- o clima espiritual

e cristão

em

que respiram as famílias brasileiras e lutar
contra o materiAlismo que alimenta a conceE
ção egoísta da vida estéril". A inspiração
tes ao projeto
no arquivo

Capanema5

ganizaram-se
des.

o dia da pátria,

em todos os recantos

nos deparamos,

escolares

mostrando

assinado

com o

pretérita.

um

É

de opinião.

do país grandes
e militares

Or

solenida

foram impressi~

fraterna

que a América

g~

este ano, de manel

unânime

E não faltou a colaboração

ções vizinhas,

mais militan

a Vargas e a Capanema:IO

Houve um movimento

As demonstrações

nantes.

e em linguagem

sem reservas

comemorou

ra excepcional.

quando

com o texto de um artigo

de Athayde,

de elogios

verno nacional

católicos

fica ainda mais patente

nome de Tristão
artigo

dos setores

de grandes

entende

na

e aprecia

de

o que ê o valor supremo da Paz com Dignidade.

vidamente

todos os eventos

da data, continua

deu, a meu ver} em importância,
se deu o nome tão expressivo
este ato~O

Sr. Getúlio

recem os aplausos

o artigo~

;Inenhum exce

o da promulgação

de Estatuto

da lei

que

da Família".

Vargas e o Sr. Gustavo

incondicionais

De

da opinião

Por

Capanema

pública

m~

brasilei

r-a" .
Depois de elogiar a lei e sumarlar
pais dispositivos9

o artigo levanta

que ê logo desfeita:
aplicada,

-iA

única restrição

das famílias,

tura de todos os dispositivos
dignificar

e ampliar

atividades

nacionais,

naturais

a posição

o decreto
o despeito

que lhe poderia

dos do anarquismo
vel monumento

lei

da Família no conjunto

das

viole os seus

direitos

desta forma que a inte~
de evitar

sexual, consigam

confessados

que
dos f~

ou disfarç~

lançar sobre este

o véu do silêncio,

que

é

dos anti--concepcionistas,

dos pregadores

legislativo

do

pela

"o que nos deve inquietar

dos divorcistas,

ser

exagerada

esta excluída

é para o bem, resta a tarefa

libertários,

dúvida, mas

eles,

Estabelecido

não se efetive:

prlnc~

da lei que visam~ todos

sem que nenhum

e primaciais".

venção do Estado

ministas

uma possível

isto é, a do temor de uma ingerência

Estado na vida privada

seus

admirá

do descrédito

e

da letra morta".

A vitória;
tempo.

Vargas

no entanto,

sente, evidentemente~

Estatuto

desta natureza,

crítica

feita em conjunto

pos é bastante

negativa

e prefere

fora cantada

anres

as dificuld~~es

do

de

um

ouvir outra5 opiniões.

por Oswaldo AranrJ

e Francisco

na forma, mas, rüriosamente,não

A
Caro

apr~

senta maiores

divergências

gos propostos

são criticados

legislação

porque

uma educação

Assim, muitos
já estariam

de 1937.

ou na constituição

plo, que previa

·.

de fundo.

que restringia

o trabalho

ter puramente

regulamentar,

vos

à

admissão

comendada
derada

supérflua,

é considerada

miseráveis~
favorecer

a parte sobre a censura

já que êiapropaganda

familiares,

monetário

finalmente)

ao Hcasamento

não cabendo

evidentemente

relati

é também

re

conSl

contra a família

já

subversiva!1,

são considerados

como

de pessoas

incapazes

ou

ao Estado

estimular

ou

este tipo de casamento;'.

Capanema

não teria maiores

dificuldades

ter ponto por ponto este tipo de objeções~
tunidade

para explicitar

"análise

do parecer

ele reafirma
gráfico

':de cara-

a restrição

pelas leis em vigor como atividade

os empréstimos
um incentivo

foi considerado

compreendem

14,

O artigo

visto que os regulamentos

ao serviço público

no artigo"

13, por ex~

literária" ~já que

na legislaçãoH•

feminino,

na

para os sexos, diz-

se que ele "se reduz a uma tirada puramente
!?esses fins já estão implícitos

arti

implícitos

Do artigo

diferenciada

dos

oposto

a importância

do país

correntes

nossa legislação
ca restritiva.
país depende,

adotou,

ao projeto

de vista.

da Fami.Lie.",

de Estatuto

em matéria

e, de outro lado,

de imigração,

uma

dúvida de que a grandeza

em grande parte,

do número

a

polít~
de

um

de habitantes

que

isto, cita Daladier ,e também Mussolini:

dello Stato~

l'avvenire

sono legati aI problema

e Ia

Slcurezza

demografico,

assilante

ancora una volta e nella manera

non sarã l'ultima

demo

que "as boas

in tuti i paesi di razza bianca e anche nel nostro.
riaffirmare

Em sua

da família para o crescimento

E não haveria

militare

della Nazione

seus pontos

vão escasseando,

Para confirmar

~!la potenza

e isto lhe dá opo~

tendo em vista, principalmente,

3

imigratórias

contém" .

melhor

em reba

che condizione

piú

insostituible

Bisogna

perentoria
deI primato

e
e

il numero;'.

Ora~ a família,
sob ameaça:
estrutura

base para o poder nacional,está

;também entre nós:', escreve

material

e moral da família

Capanema,

conspiram

e isto exige ir muito além do que prescrevia
existente.

É sabido

da indissolubilidade
vorcista

que, apesar da declaração
do casamento~

da nossa legislação

e ali se dissolve,

a

'contra

os costumes',
legislação
constitucional

apesar do caráter

civil, a sociedade
casamentos,

anti-di

conjugal

não para o mero efeito da separação

tável, mas para dar lugar a novos

a

aqui
inevi

celebrados

alhures,

sem validade

com os mesmos

perante

efeitos

nossas

do casamento

da defesa da comunidade

conjugal~

braços e dizer que o que cumpria
medidas
~

';

propostas,

é justificada

a restrição

como inovação

leis, mas

praticamente

verdadeiro.

Neste

não pode o Estado
fazer está

ao trabalho

importante:

ponto

cruzar os

feito.

Uma das

feminino;

também

"a restrição

de

cogita o artigo

criticado

ordem privada·,

diz Capanema,

observando

que, até então

(eram) continuamente

admitidas~

sem nenhuma

mulheres

se refere também aos empregos

ção, em quasi todos os serviços

A réplica

públicos

de Capanema

conclui,

punha:

uma grande reforma

gislação

sobre tudo que diz respeito

Esta reforma
no direito

deverá

consistir

e à assistência

outras' há de consistir
substanciais

de grande

ar, o voto familiar
medidas

parciais

1

teso

feminina

a educação

familiar,

etc.

à legislação

além disso, outras

cuja influência

a Oswaldo Aranha
da discussão

jornalista

notar que

sempre a

le

doutrinária

e

vozes discordan
avaliar,

sem dúvida, pelo

próprio Aranha,

da Família.

Rosali

na melhoria

e, last but not least, garantia
aviltante

da escravatura

trabalho,

impedir que ela possa competir,

ou na

Limitar hoje seu
·,1

E Rosalina

venda

campo de

leal e Límpamerrte
",

seria voltar atrás na emancipação

que Vargas havia dado à mulher.

mulher

para alfinetes

para os filhos):

branca--,

da

venda como objeto de m~

casa, roupa, tecto, dinheiro

do próprio Aranha:

questão

-Antes delle no Brasil a

à

por

Em 1939,

uma longa carta sobre a

estava

foi

extrema

de direita por outra.

sobre o Estatuto

era uma coisa que geralmente

ra

com o feminismo,

no país.

gumentos

famili

e diplomata

condição

com os homens,

É de

real é difícil

a Vargas um papel importante

(preço:

inovações

entre outras

na Lisboa atribui

trimônio

de

Vargas preferia

e casuística

Coelho Lisboa,

feminina

feitas

como sejam o abono

nao passaria,

no Brasil, provocada,

no contexto

a serem

na introdução

importância

e com as ideologias

ela escreve

família.

e

mente ativa nos anos 30, e identificada
uma parte,

da

le

social, nas leis dos impostos

sobretudo

Não faltaram,

a de Rosalina

na nossa

não ba s t arn",

pragmática

Uma delas,

que pro

à

zoes pelo fato de que o Governo

ideológica.

ao problema

com

penal, nas leis relativas

Esta legislação

gislação

restri

do Estatuto

em modificações

civil e no direito

previdência

"as

5

finalmente,

implicações

realizar

de

do país'.

uma visão clara das profundas
-'énecessário

que

política

Lisboa rebate

"Como é possível

ar

que si limite a

v

possibilidade

de trabalho

nao

~

palses que

as

de mulheres

Vhá

porque

voce

e ridicularizam'?
Mas
devido ao marido?
Vaidade dos homens,

qual tratamento
vel e cruel!

de milhões

.
aceltam

(...)

Pois o marido

diz:

terrí
g9:.
a que

terá a posição

~.

nhar direito
ri.or-Ldade

- egualdade

si e de valor pelo seu lado, e

si é inferior",

"O elemento

infe

do casal é

melhor

que

deve se impôr na t ur-a Lrnerrt e :' (Arquivo Oswaldo Aranha,

OA.

39.00.00/6),

A carta de Rosalina
central

da legislação

ver nem com a questão
ligiosos,

proposta

Lisboa

desvenda

por Capanema,

demográfica,

um assessor

va este desvendamento
tos pontos

de \largas5 que se mantém

ainda mais longe.

do "Poli tica da Popu Laç áo " 5 elaborado

ainda na fase

prelim~

vale a pena

sobre as medidas

que

por outro,

morais

dos

? ,

Oli

setores

com o de uma

po H tica da popu Le.çác , para ele uma "po l I tica de
de qualidade,

deve

da pcpu Laçào

os dois temas em conjunto

uma política

reprod~

o Estado

aumento

veira Viana deixa de lado as preocupações

mas, também,

le

Esta crítica tem mui

por um lado, e para a "pr-o t eç ào da família",
para abordar

anônimo,

intitula

ria tomar para o i?rápido e progressivo

católicos

feita por

Viana,

cujas idéias principais

Perguntado

re

"ve.i.dade

e a

ao projeto,

em comum com um texto de Oliveira

nar do projeto}
zir.

a

nem com os princípios

Uma crítica mais profunda

qualificado

aspecto

que não tem

mas simplesmente ~ com os preconceitos

dos homens!:.

um

quantidade;

no sentido

eugênico

da pe.Levr-a:",

Seu ponto de partida
realidade
redução

brasileira:

ê a própria observação

o Brasil não teria nem um problema

de nupcialidade,

nem de redução

de natalidade.

lação ao pr-Lme í.r-o , diz ele, ;"JIl..inha
impressão
ro, seja da cidade~
ta classe,

seja do campo,

casa cedo, mesmo

Ias e garantias

mico.

(dotes, e t c ) te.o comuns nos povos

consequentemente,

o problema

Ou, em suas palavras,

no que toca ao aumento
imediata

seJa da baixa;

o casamento

da nupcialidade~

de nossa política

de fomento

Em r~

seja da

seria meramente
da

será uma

aI

caute

europ4.ti,s?V
.

seria a falta

"a nossa política

de

que o brasilei,

cedo demais e sem aquelas

A única coisa que dificultaria
empregos;

ê

da

de

-

econo

população,
decorrência

de novas fontes de

ri

9

queza.
t r-í

de novos campos

as , ou da abertura

cialidade

poderia

específicos

cipalmente
teriam

~"u..E\

A

incentivo'~~!
para

empre

financeiros~r~

de moradia ... Estas medidas
se estivessem

que incluisse

b) o desenvolvimento
do hinterland

por alguns

e adiantamentos

aquisição

lítica mais ampla,

colonização".

corno preferências

e empréstimos

efeito, no entanto,

colonização

à

ser ainda estimulada

para a

de vida;

de creação de novas indús

de novas terras

de tipo econômico,

gos e nomeaçoes

-.

de trabalho,

vinculadas

a urna po

lia) o barateamento

da estrutura

e o fracionamento

so

do

custo

industrial;

c) a

da propriedade

ru

ral li•

A natalidade
medidas

de tipo econômico,

reduções

de impostos,

pelo "estímulo

também

corno premlos

facilidades

de correntes

(corno a portuguesa

ser estimulada

educacionais,

li •

e

inclusive

de etnias

prolíficas

No entanto,

nada disto se

já que, em relação a casamentos

"pecamos por excesso,

particular,

dentro do de't e r-mí.nj.smo de todos os demais

semelhantes

ao noss05

em países onde aterra
c.í as ",
til:

O problema

à

Nas cidades

e ampliadas.

seria dram~tica:

que encontramos

-

•

lher gr-av da
í

sobre

e

pri~

instituições

pre

No campo, no entanto,

a situação

do interior,

preponderante.

á

90% dos

brasi

a base de nosso po
Ora, é nela, entr~

mais altos de crianças

infância".

A solução

de urna série de instituições
-

•

pro

assistenciais

o seguro-maternidade~

•

5

cardumes;

deveriam

os coeficientes

para o campo, incluindo

infan

que

ou mortas na primeira

posta é a criação

exigê~

Eis o facto".

em grande número,

nesta população

vo, a sua fonte demogênica

cacogênicas

amenos,

econômico,

j~ existiriam

Le i.r-o s , segundo seus c ál.cul.os , "é que es t
tanto,

e

reduzida

e a adolescência.

é, pois novamente

e assistenciais

ser reforçadas

neste
povos,

f~cil e·sem

só urna porcentagem

2a. infância

rural.

videnci~rias

é

corno que surgem da terra aos

O problema
cipalmente

nata

real é, a seu ver, o da mortalidade

mas, destes recém-nascidos
Vlve e chega

climas tropicais

sobra e a vida

brasileiros

:·"eB

e

e não por falta: estamos,

que habitam

por

a famílias numerosas~

migratórias

e a italiana)

ria muito importante,
lidade,

poderia

a proteção
,,'

..•..,!~~ 't'-.

à

m~
•

<ti'

ma't er-n dade s e ambu latoz-Los em -t.•....o doa
.os mum.ca
.~

pios, dispensários,

í

creches,etc.

ra
A questão

seria como financiare

organizar

todo

:1 .• j,:,~.}

este programa.

01iveira'q Vi.ana reconhece

põe como solução
sociais

a mobi1ização

que não tinhams

men to rudimentar

sindicais.

Quanto

de coordenação

de "dois sistemas

anterior

de previdência

às primeiras~

e colaboração

dinadas

à obediência

ao controle

que 1hes poderá

desenvolvi

social e as

associações

"tudo depende

de um

qua!!.
maa s

fácil "tanto

às diretrizes

sindicaliza

do governo e

do Mi.,p.,istério
do

fixar contribuições

sistema

e a estabelecer";

pela nova lei de

orçamentário

forças

de 3D" ,quais

to aos segundos ~ isto seria relativamente
ção~ obrigadas

pr~

à revolução

a estudar

quanto estão estas associações~

e

de

por assim dizer~ senao um

no período

sejam as instituições

o problema,

no sentido

subor

Trabalho

daquela

5

po1íti

ca governamental".

Além destes dois pilares
Oliveira

Viana menciona

bém poderia

ser utilizada

1l

rio rura1

uma terceira

E afirma:

•

forçar os proprietários
de assistência

do sistema

força social~

1!não seria despicienda

contribuição

deveres

'chefes naturai~!."da população

dade, este admirável
para efeitos

organizador

meramente

..
SOClalS

parecer

Segundo ele5

de Capanema
vados o

ao

que

sao

E .corie l, ui: "na ver

de nossas

populações

e eleitorais

bem

rurais
poderia

fins mais altos - para

anônimo mantém

nenhum

ou o substituto

Este último

meiro, por ser
sem objetivo,

5

5

fins

"realmente

dos projetos
Aranha-Campos

s

um amontoado

em consideração~
5

ser apro

e j~()dest.~;
o
.
-e, :
-,',

de disposições

e os artigos

o

pri
legais
Os

de lei bem merecem

que é ainda benevolente" .

O ponto básico
ciação entre o problema

mereceriam

mesmo como base de 'discussão.

são truismos

a crítica Aranha-Campos,

resolver,

a mesma linha de racio

por ser muito limitado

inaceitável

seus consideranda

.

p~

... "

o
cínioo

para

fins

a ser paga

estes cidadãos,

rural".

partidários

ser chamado a organizá-las

•

sociais

de

para

Seria chamar

::-~...,...,.

os

taE:!;

a sugestão

rurais a uma contribuição

social nos campOSj

de novos

"que

nos campos - e é o grande proprietá

10s ,"'~lementos
mais ricos dos municípios.
..•...
cumprimento

oorporativo~

da crítica

demográfico,

e a solução proposta,

é estabelecer

que o Estatuto

a disso
procura

que são o fortalecimento

da

11

família tradicional

a respeito

estatuto
•

-.

da população

da França

e à

na

em entrar no mérito

das

con

e

pr~

fatos da geografia

para o exame das condições

humana

'É ingênuo

brasileira.

diz o texto:

I.)

difícil

imaginar

ropéias,

o tamanho

às numerosas

alta mortalidade

infantil

pa: a composição

etária das populações

plícita:

destes

ao trabalho

de anti-conceptivos9

a implantação

dade pouco a ver com a questão
país.

implicações
am melhor

financeiros

benefícios

do anteprojeto

rio as rendas

a uma

conclu

tradicio

profundas;

que

necessitari
de meios

capaz de fazer
Em segundo

viriam afetar

de

modo vã

de uma fiscaliza

em encargo quase total da União~

lhista:
cional~

':
auxiliar
auxiliar

a natalidade

ção, tornando-a

mais hígida

melhorem

e forte':.

seria necessário

dores da indústria,

de filhos.

políti

social e

tratar

pecuniârios

No campo; o básico

públicas

empréstimo

capac~

da popula

os

Para os

e a ldistribuiçâo

de instalação

é

trabalha
priméiros,

-

.
crlaçao

e a

seria o desenvolvimento

médiCO-higiênicas,

e pequeno

diferentemente

para o casamento

ços de assistência

na

Assim como a população

os do campo e os demais.

auxílios

e

traba

a produção

a qualidade

~

aponta

as camadas mais pobres para que elevem a
e5 principalmente~

são sugeridos

que o parecerista

deve ser auxiliar

dade aquisitiva
diferenciada~

casos, instrumentos

parte da legislação

cum

lugar~ os

cos em mãos de municípios

demogrãfica

do

e Capanema

em numerosos

fazer da questão

pre~

mais militantes

çao séria, constituiriam,

alternativo

ao uso

e muito com as

da União e, dada a impossibilidade

O caminho

lm

etc.~ tem na reali

de Aranha~Campos

decretar.

Aranha-Campos

Euro

deixa

da família

católicos

burocrático

que se pretende

eu
a

com a

que a União não dispõe nem

nem de aparelhamento

prir a legislação

brasileiras;

evidentes

da censura~

e orçamentárias

é

das famílias

com a proibição

demográfica,

"par-ece+rne

análise:

também

vê nas propostas

políticas

a Ingl~

dos dois países.

feminino,

entre os setores

O parecerista

famílias

com a manutenção

nal, com a restrição

dominantes

reduzido

fatos levaria

por motivos

que a preocupação

cupações

do que apresenta

em nosso país, em contraste

A consideração
são óbvia, que o parecer,

verificarmos

não cita estes fatos, mas não

quais sejam:

em contraposição

dois ou três

e social desse país para

O parecer

sociais

citar o recente

"Bast a lembrarmos

que não é o nosso caso, também diferente
terra e a Bélgica \'.

•

família

da família de um ponto de vista moral~

cura mudar o foco da questão
e econômicas

a

econômicos

O parecer não se preocupa

talidade.
cepções

e os incentivos

de

servi

de terras

ao trabalhador

rural

12
que tenha 6 ou mais filhos"
das mais indiretas,
facilidade

como a isenção

de emprêstimos~

Capanema

luções certas.

A participação
Qualquer

dificultam

é,

que sustentam

Este parece
pe de misericórdia.

Uma "Com i.s sào Nacional

em sua réplica

9 de julho de 1940 ela conclui

Viana

à

pelos projetos

ela propõe

Capanema

Na área do trabalho

mulher

funcionária

crítica

pública

restritiva

cial não mais por Capanema,

sugesti)

Composta

e

por

feminino)
garantia

maternidade;

desta comlS9ao

de

empr~

indo assim

con

que resulta

à

sanção

o

de

preside~

mas pelo i'1inistroda Justiça, Francisco
outro decreto-lei,de

"a coordenação

a infânci~

e

à

que complementaria

j

a ser realizada

nQ

das atividades

adolescência':.

Este de

Departamento

o

em

pelos institutos

intençã.o~
previdenci~

governamentais.

a decreto

as recomendações

terrasmaiS"

de manutenção

pelo menos

rio da proposta

aventadas

asseg~

Nacional

rios e outras agências

já

de ali

ela pretendeu

federal;

a obra assistencial

pe~

família

creto criava mais um órgão da burocracia
da Crianç~J

em

da

do marido,

mero 2.040~ que tinha como objetivo

à

do

Stela de Faro, ali

sem entrar em

Um ano antes havia sido assinado

um epílogo

à rarnUia'I

de Aranha-Campos,

3.200~ de abril de 1941, encaminhado

de proteção

gol

que se propunha.

Ê dos trabalhos

•.

de Proteção

a defesa tão intransigente

go e salário em caso de transferência
tra a legislação

núme

familiar;'.

de 1939~ seguindo

e Aranha-Campos,

tradicional.

Campos.

o reduzido

uma série de medidas

e sem adotar

creto-lei

estatísti

- Levi Carneiro,

controversos,

à

atento as

Cândido Motta Filho~ Paulo sá, João Domingues
Reis

so

econômico

seus trabalhos.

de várias origens

veira, Ernani

rar

as

ter sido, ao que tudo indica, o

próprio

veira

objetivo~

pr~

no processo

o peso do orçamento

em 10 de novembro

soas ilustres

impostos,

mais do que facilitam

verdadeiramente:

foi estabelecida
Capanema

medi

::tentativas como a que

das mulheres

observador

cas, sabe que no Brasil o mal

r-o de produtores

de certos tipos de

conclui:

tende o projeto

não é um mal.

•

uma série de

etc., para o casamento.

E o parecer

•

Para os demais,

original

3.200 abandona
de Capanema;

da Comissão.

todo o conteúdo

doutriná

e adota~ praticamente,todas

A questão,

no entanto,

teria ainda

agitado.
Um mês após assinado

1941, ele é modificado

o decreto,

por um outro, de número

em 19 de malO

de

3.284~ que visa re
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gulamentar

e precisar

aos funcionários
primeiro

• ..

•

as vantagens

públicos

o novo decreto

igualdade

que haviam

de prole numerosa.

estabelece

de condições:

solteiro

a) o candidato

Em seu

artigo

casado ou viúvo
casado~

que tiver filhos reconhecidos.

ta direta aos princípios

concedidas

que ,Iterá preferência,

ver maior número de filhos' b) o candidato
didato

sido

em

que ti

e c) o

can

Era uma afron

da Igreja, cuja reação não se faz por

esperar.

Do Ministério
repUblicação

do decreto

que seja omitida
'Se o objetivo

à

jurídica

da Educação

3.284, tendo como principal

a referência

principal

família~

sai uma proposta

a solteiros

alteração

com filhos naturais.

da lei deve ser dar proteção

e se a família tem como base o

moral e

casamento)

não se deve considerar

como um título~

ca, em um funcionário~

o fato de ter ele filhos naturais,

pre

à

lei~ como já o fez; assegurar

toda a proteção

moral e material"

diz a exposição

de motivos.

A proposta
ciação do DASP, e recebe
cer assinado
de 1941.

jurídica

vamente

os direitos

brasileira

negar os benefícios

natural

ir além

distotf,

para

crítica~

apr~

em

'rutilâncias

as causas,

par~

e

j

com filhos seria na

a formula
3

prática

'''0.1' mal não está na exis

como elemento

O temor

~s

cômoda para exculpar

incriminar

os filhos

sem

essa criança

inocente

e útil.

que e

hoj e

(ilegítima)

Esse menor

Mais ainda,

e

na co

constitui
..

e para os quais exige solução '.

os
cri

~

casos que a Vida - e nao a Regra -

tra os pais solteiros

respei

não deve, por força de preconceitos

deixar de entrosar

um dos tantos

que

""'

não as consequências.

é

a

progress!

e ilegítimos

diz em outra parte o parecer ~

'órgão bio-ético'esic)

que

mas no desvio dos pais sem

e, gritantemente

"O Es t ado ?,

apriorismos,

tem sido a de equiparar

contra estes.

do escândalo'

pais culposos

é no sentido de mostrar

aos solteiros

dos fflhos espúrios~

munidade~

Cum

filho

enviada

e detalhada

dos filhos legítimos

e discriminar

to; condenem-se

me I: •

é

juríd~

por Luiz Simões Lopes, com data de 23 de setembro

tradição

tência

ao próprio

não) porem~

extensa

Toda a argumentação

prejudicar

como uma regalia

de modificação

de

., ~ ~.

'IJC

materializá

discriminar

seria ir contra os próprios

con

princípios
'"J-;-

cristãos:

'depois do nascimento,

~~;i.;~;hierarquias legitimistas,
tos humanos

e cristãos~

não há motivo
incompatíveis

já que a própria

para que

com os

se

sentimen

Igreja, com toda;

a

14

sua respeitável

autoridade

espiritual,

dade~ ou não, dos que lhe buscam

não distingue

a espurl~

a pia ou dos que lhe defendem

a fé-'.

o
outubro~

e sairia resumido

co de dezembro
filiação

ilegítima

ainda o recurso

No final de dezembro

ma, apoiando

lhos~ mormente

em materia

da condição

DASP,

tende~
de

atu

casado,

a

fruto da experiência

social demandam

cos, Federação

sua sabedoria9

mulher

Federação

ção dos Jornalistas

poderão

5

do

As

futuro:.

efemero~;~ Além da

representantes

das Senho

do Brasil) Associ~

União dos Católicos

Militares;e

católico.

(março de 1942) surge
do Direito

do anterior.

movimentos

influência

históricos,

doméstico

um ou

Social de São

O documento

afirma

ignora como em nosso país, mercê da formação

seu povo e da perdurável

do

Católi

Associação

de cunho claramente

lo~ com o mesmo objetivo

dos

Associa

de Operários

Marianas~

este do Instituto

pr~

sup~

de séculos.

o documento

Alguns meses depois

para o convívio

à

e

longo tempo para decantar

das Bandeirantes

Católicos

entidades

tro documento)

sim

por isso zombam de exotismos

aSSlnam

das Congregações

ras Brasileiras,

a esquiva~

conclui o memor i aI , "sâo a consciência

5

se

com fi

indefinidamente

da proteção

Centro Dom Vital, :Confederação Nacional

primeiros

do

de solteiros

por mais bem arquitetadas)

ção dos Pais de Família~

ninguém

e ilegítimos

prolongam

que tem apenas um brilho

várias outras

Capan~

demonstrar

pelos quais há de reger a Sociedade

cristalizam
1

1

humana5

"ÂS normas mor-a i.s "
teóricos

o parecer

em que o egoísmo,

com grave prejuízo

rar a sabedoria

povos)

situações

pú

í

do casamento

ou o desleixo

::Jamais teorias

os princípios

tOAexigência

naquelas

pIes ligações,

inovações

da opinião

sociológicas ~ procura

à realização

a indiferença

le ';.

Família',

de promoção::, diz em outra parte o documento,

ria "um estímulo

j

a

';A

encabeçado "As soc açâo

um memorial

entre filhos legítimos

a Lmerrt e , a desaparecer".
nas propostas

sob o título

pressão

do mês e combatendo

considerações

que a distinção

a

Públi

é enviado a Vargas, com copia para

o projeto

que ~ ';:
fazendo

do Serviço

em face da Lei de Proteção

de Pais de Família"

ça

tambêm na Revista

do mesmo ano (volume 4:l n'? 3):l

Caberia,
blica.

é publicado no Diário Oficial de 21 de

parecer

religiosa

moral

Pau
qu.e
de

que presidiu seus

é absolutamente

intolerável,

ou ainda para as relações

mais amplas

15

dos grupos

-

c

sociais

-a família

9

ilegitimamente

constituída \-.

neste sentido que o reconhecimento

de igualdade

solteiros

imoral

com filhos seria um ato

atentatôrio
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