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Resumo

Esse  trabalho  pretende  colaborar  com o estudo  do  pensamento  geográfico  à

medida que aborda a obra de um autor não identificado diretamente com o rótulo dessa

disciplina.  Jackson de Figueiredo, intelectual representante do movimento católico na

agitada década de 1920, produziu um conjunto coerente de idéias a respeito da formação

territorial com políticas voltadas para a ocupação do Brasil,  formação populacional e

projeção  do  modelo  econômico  e  político  a  ser  adotado  em  um  momento  de

indefinições. As agitações econômicas e sociais nessa década, marcada principalmente

pelo início da industrialização brasileira, transparecem nas propostas do autor que adota

a temática espacial para justificar os interesses católicos relacionados, por exemplo, à

retomada dos costumes, em risco desde a Proclamação da República. A hipótese desse

trabalho  é  a  de que o pensamento  geográfico  contribui  para a  direção  dos projetos

políticos e sua análise colabora para o entendimento da formação de um pensamento

nacional.

Palavras-chaves: Pensamento  geográfico,  autoritarismo,  formação  territorial,

pensamento político brasileiro e catolicismo.

INTRODUÇÃO

No estudo da história do pensamento geográfico torna-se cada vez mais comum

a  descrição,  repetitiva  e  até  certo  ponto  exaustiva,  do  percurso  da  geografia  e  os

problemas e variações enfrentados enquanto disciplina,  na constituição de um arsenal
1 Resultado parcial da pesquisa realizada para a elaboração da dissertação de mestrado em geografia na
UNESP- Rio Claro, sob o título: “A autoridade acima de tudo! O pensamento geográfico de Jackson de
Figueiredo



2

minimamente  suficiente  para  sustentá-la  na  exigência  do  modelo  moderno  de

conhecimento válido. Muito se faz de reprodução e recuperação do passado da história

da ciência geográfica. Há de se admitir, enfim, que o estudo da geografia: sua história,

estrutura, contradições e instrumentos são importantes para o debate e aprimoramento

do  entendimento  da  sua  constituição  como forma  de interpretação da realidade.  No

entanto,  tratar  a  história  do  pensamento  geográfico  como  sinônimo  de  história  da

disciplina é uma mutilação que compromete o movimento do entendimento das formas

espaciais  assumidas  pela  sociedade e pelo  longo  e sinuoso  caminho  percorrido  pelo

pensamento na constituição de um discurso. A história do pensamento geográfico nesse

artigo é entendida como o estudo que ultrapassa a geografia  dita “oficial”,  assenta-se

sobre  os discursos  calcados  na  temática  do  espaço  e  aparece  de  forma  diluída  nos

escritos e  práticas cotidianas.  Revela-se dessa forma  uma das limitações em tratar o

pensamento geográfico como sinônimo de geografia: essa área não chega a recobrir a

maior parte do vasto campo que trata da temática espacial (MORAES, 1995). Nessa

perspectiva, a abordagem de importantes autores que não carregam o título de geógrafo

contribui  para  diversificar  o  campo  e  a  temática  de  estudo,  além  de  valorizar  as

formulações extra-acadêmicas que comportam e utilizam temas e conceitos carregados

de significados  para o  pensamento  político  nacional.  A hipótese  levantada  por esse

trabalho é a de que a coerência interna de um discurso, pautado em temáticas espaciais e

projeções  assentadas  no  território,  contribuem  decisivamente  para  a  sua  eficácia  e

materialização, tanto no espaço como no corpo de uma ideologia dominante. Por ocupar

uma  posição  de  destaque  político,  representativa  de  uma  classe  social  em  um

determinado momento histórico, o estudo do pensamento e das obras de intelectuais é

importante. 
Cada grupo social,  nascendo  no  terreno  originário  de  uma  função
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo
tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais
que  lhe  dão  homogeneidade  e  consciência  da  própria  função,  não
apenas no  campo econômico,  mas  também no social  e  no político
(GRAMSCI, 1978).

A partir da caracterização do papel fundamental dos intelectuais orgânicos para a

representação  de  um  determinado  contexto,  em  espaço  e  tempo  específicos,  é

importante delimitar  o  que se  deve  estudar  em uma obra.  Não  se  trata de buscar  o

geógrafo em um determinado autor, mas de encontrar no autor a manifestação de um

pensamento geográfico, diluído na composição de uma determinada idéia desenvolvida
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para atender inclusive  a um objetivo diverso do usualmente tratado como geográfico.

Jackson de Figueiredo foi um importante intelectual - católico e conservador, elaborou

um pensamento que serviu de base para o prolongamento da doutrina e das convicções

católicas no Brasil. Não possuía formação em geografia tampouco em filosofia, mas em

suas principais  propostas em relação à formação  de uma  nação católica  apresentava

projetos  de  ocupação  do  território,  formação  populacional,  organização  política  e

adoção  de  modelos  econômicos  que  evidenciam  o  que  se  produzia  e  discutia  de

geográfico na década de 1920. Por pensamento geográfico, entende-se então

[...] um conjunto de discursos a respeito do espaço que substantivam
as concepções que uma dada sociedade, num momento determinado,
possui acerca do seu meio (desde o local ao planetário) e das relações
com ele estabelecidas. Trata-se de um acervo histórico e socialmente
produzido, uma fatia da substância da formação cultural de um povo
(MORAES, 2005a, p.32)

O  Estruturalismo  Genético,  método  proposto  por  Lucien  Goldmann  (1976),

atende às necessidades desse trabalho ao contribuir com a compreensão do pensamento

geográfico do autor. Como o pensamento geográfico não pode se limitar à análise de um

elemento da obra, dado o conjunto de discursos a respeito do espaço, tal método ganha

relevância,  por permitir  a  união  do estudo do  autor ao  contexto em que  a obra foi

produzida e à classe social que representava. 

Por se tratar de um artigo, abordaremos apenas a temática econômica de Jackson

de  Figueiredo,  que  se  converteu  em  importante  proposta  católica  para  o

desenvolvimento  do  país,  pautada  nas  transformações  estruturais  do  capitalismo

brasileiro na década de 1920. 

AS MUDANÇAS ECONÔMICAS NA DÉCADA DE 1920 E O PENSAMENTO

DE JACKSON DE FIGUEIREDO.

A  análise  das  transformações  econômicas  na  década  de  1920  importa

decisivamente para a  explicação  da relação  entre o pensamento  católico  e o avanço

material  e  territorial  brasileiro.  No  centro  das  decisões  políticas  do  país,  na  capital

federal,  Jackson  atuou  como  intelectual  do  movimento  católico  e  as  condições  da

Primeira República e do pós-guerra serviram de estímulo para a sua produção. Portanto,

o momento histórico constituiu o campo fértil para a germinação das idéias semeadas e
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sistematizadas pelo autor num sistema coerente de visão do mundo, fazendo com que a

realidade  mundial  e  brasileira  fosse  imprescindível  para  a  compreensão  de  seu

pensamento.

[...]  o  pensamento  é  apenas  um aspecto  parcial  da  vida  social,  o
aspecto  que  não  se  pode  separar  arbitrariamente  do  resto  como
também  porque,  se  é  verdade  que  não  se  pode  explicar  por  seus
fundamentos sociais e econômicos um pensamento antes de conhecê-
lo em sua totalidade e em sua estrutura própria, também é certo que a
pesquisa de fundamentos sociais e econômicos  por sua vez, permite
melhor  enxergar  e compreender  o próprio conteúdo do pensamento
estudado,  além  de  ajudar-nos  a  encontrar  aí  certo  número  e
significados  e  detalhes  que  antes  nos  haviam  escapado
(GOLDMANN, 1967, p.65). 

No contexto da Primeira República,  a base econômica brasileira manteve-se de

forma praticamente inalterada em relação ao período anterior até o final da década de

1910  e  início  de  1920.  O  café  continuava  como  centro  da  organização  política,

econômica  e  social.  Na  produção  agrícola  para  a  exportação,  concentravam-se  os

esforços e os rumos dos empreendimentos políticos do país,  num prolongamento  da

economia  colonial.  É  importante ressaltar  a  articulação  da produção agrícola  com a

Política  dos  Governadores,  que  combinava  o  poder  político  com  a  maior

representatividade na produção e comercialização cafeeira, dificultando a formação de

uma economia tipicamente nacional,  pela valorização da exportação desse produto em

detrimento da diversificação econômica interna.  

A institucionalização  da preponderância  da produção cafeeira  sobre o destino

econômico do país, com as garantias do poder público, teve como um dos pontos altos o

Convênio  de Taubaté,  celebrado  em 1906.  Por esse  instrumento,  os estados de São

Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Minas  Gerais  comprometeram-se  em  desenvolver  a  ação

conjunta para a proteção da cultura do café, transformando o Estado liberal tipicamente

republicano em Estado intervencionista. O acordo representou a declaração pública do

uso da política  federal em prol da oligarquia  cafeeira,  que lançava  mão  da máquina

administrativa  para  valorizar  o  café,  regular  o  comércio,  promover  o  aumento  do

consumo, criar a caixa de conversão, fixar o valor da moeda (NAGLE, 1974), adquirir

empréstimos e desenvolver  a infra-estrutura, numa ação representada invariavelmente

pela  acumulação  e  concentração  de  renda  em  períodos  de  aumento  das  vendas,  e

socialização  das perdas  em épocas de crise.  Desse  modo,  durante a  maior  parte  da

Primeira República,  o privilégio  do uso do poder público se manteve pelo esforço de
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uma  elite  em reproduzir  o  status  quo,  com atenção  demasiada  ao  setor  agrícola  e

relativo  desprezo  pelas  inovações  que já  se  operavam em outras partes  do  mundo.

Porém, as condições internas, movimentadas pela decepção dos diversos setores com o

não-cumprimento do ideal republicano e as mudanças na economia externa levaram ao

início  de alterações da ordem econômica,  marcadas pelas transformações de base no

espaço geográfico nacional.

As transformações territoriais,  definidas principalmente pelo avanço material e

pelo ideal modernizante, permitiram a articulação entre as cidades e o desenvolvimento

de um círculo de economia interna. “É então que se estabelece uma rede brasileira de

cidades,  uma hierarquia  nacional  e com os primórdios da procedência  do urbanismo

interior sobre o urbanismo de fachada” (SANTOS; SILVEIRA, 2005, p.37). Mesmo em

processo de transição da economia  tipicamente feudal para a economia capitalista,  já

começavam  a  aparecer  os  traços  do  surgimento  da  classe  média  e  da  burguesia

industrial, prenunciando um novo momento para a história material e territorial do país.

O período iniciado no séc. XX revelou uma tímida integração nacional ainda com base

na herança colonial pré-mecânica. 

É simultaneamente  um começo  de  integração  nacional  [...]  com  o
crescimento industrial do país e a formação de um esboço de mercado
territorial localizado no Centro-Sul. Paralelamente aumenta de forma
acelerada  a  população  global  do  país,  mas  de  um  modo  geral
permanecem  as  velhas  estruturas  sociais  (SANTOS;  SILVEIRA,
2005, p.37).

Essa  nova  realidade  opôs o  setor  tipicamente  feudal  às  inovações  de  cunho

capitalista  burguês.  A economia  nacional  continuava  baseada  na  agricultura,  mas  as

tentativas malogradas de industrialização, anteriormente sufocadas pela resistência das

velhas estruturas sociais e pela ausência de um mercado interno, agora se concretizavam

pela  concessão  de espaço  à indústria.  Para o  capitalismo  romper  com a herança  da

antiga estrutura social e fluir livremente pelas veias da sociedade brasileira, exigia-se o

rompimento com as velhas barreiras no campo econômico. A formação de um mercado

interno se colocava como condição para as pretensões capitalistas.

[...] o que é mercado interior pensado em relação aos países atrasados?
Se  nesses  países  o  capital  ainda  não  se  transformou  em  potência
social,  posto  que  neles  a  predominância  das  relações  sociais  pré-
capitalistas,  feudais,  é  grande,  supõe-se  que a  criação  do  mercado
interior  significa,  fundamentalmente,  quebrar  as  resistências  das
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velhas  estruturas para  a  liberação  das  forças  produtivas,  isto  é,  a
intensificação  da  industrialização  sobre  a  base  capitalista.  Nesses
termos, criado o mercado interior no âmbito da  Nação, nada impede
que  se  desenvolvam  livremente  as  forças  produtivas-capitalistas,
transformando-se assim o capital numa potência social cujo resultado
é a industrialização (DECCA, 1984, p. 118, grifo do autor).

A industrialização  no  início  do séc.  XX se  desenvolveu  em decorrência  da

escassez dos produtos industriais causada pela Primeira Guerra Mundial e pelo acúmulo

de capital gerado pelo café, que permitiram a formação de espaços de solidariedades na

economia,  com especialização  produtiva  local  a  partir  da  constituição  do  mercado

interno.  Segundo Moraes (2005b, p.71): “Os  circuitos de complementação  produtiva

gerados nesse processo delineiam círculos de cooperação que relacionam espaços que,

de forma cumulativa,  tornam-se cada vez mais interdependentes”. A interdependência

desses  espaços nacionais  constituiu  a base  para o  desenvolvimento  industrial.  Como

resultado do início da constituição de um mercado interno, a população que trabalhava

na indústria aumentou, nesse período, acentuadamente. Pelo censo de 1872, não passava

de 7% da população, mas em 1920 esse número representava 13,8% (FAUSTO, 1995). 

 A industrialização, acompanhada da urbanização, não movimentava apenas os

setores envolvidos diretamente no prejuízo  ou favorecimento de tal empreendimento,

mas  alterava  profundamente  as  concepções  de  sociedade  e  de  país,  agitando  as

discussões em torno da produção real e simbólica do território. Segundo Nagle (1974),

como exemplo  das discussões oriundas do início  do movimento de industrialização e

urbanização, opuseram-se as visões  ruralista  e  urbanista  de sociedade.  O Ruralismo,

para Mendonça (1997), não apenas constituiu um conjunto de idéias e representações,

como  também  incidiu  sobre  ações  práticas  que  influenciavam  diretamente  as  bases

concretas,  constituindo,  então,  em  eficiente  discurso  de  oposição  ao  crescimento

industrial/urbano.  A título  de explicitação  das resistências  à  urbanização  geradas na

década de 1920, deve-se entender o ruralismo  como  “movimento  ideológico/político,

produzido por agentes sociais concretos, econômica e socialmente situados numa dada

estrutura de classes” (MENDONÇA, 1997, p.26).

O Ruralismo, além de se opor ao processo industrial, pressupunha um conjunto

de  práticas  e  representações  dos  setores  dominantes  não  hegemônicos,  com efeitos

concretos sobre  a  estrutura  institucional  do  Estado  Republicano,  como  a  defesa  de

políticas  relativas  ao  povoamento  e  colonização  do  interior  do  Brasil,  à  educação

agrícola, à modernização, à racionalização da produção no campo e à intervenção estatal
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para  o  fornecimento  de  crédito  e  desenvolvimento  do  cooperativismo.  Porém,  a

agricultura,  concebida  como a única atividade  produtora de riquezas,  não  impediu  o

desenvolvimento da industrialização. A política cafeeira promoveu o fortalecimento do

café  e a sua  expansão  permitiu  a  ampliação  do mercado  interno  e incentivou  o seu

avanço, acompanhado pelo desenvolvimento e crescimento das cidades. 

Para entender  a  posição  jacksoniana,  portanto católica,  diante  do  progresso

material na década de 1920, é necessário apreender a significação do termo conservador

e  sua  concepção  em torno  da  industrialização  brasileira.  O  termo  conservador  teve

origem no Iluminismo do séc. XVIII, quando seus representantes acusavam terceiros de

contraposição injustificada às idéias naturalistas, materialistas e do progresso inevitável

(VIEIRA,  1998).  O conflito  entre as idéias  iluministas  e o pensamento  conservador

centrava-se na oposição progresso e tradição. 

Defensor  do  pensamento  católico,  Jackson  de  Figueiredo  acreditava  em

verdades eternas e absolutas e no predomínio do poder divino em relação ao temporal.

No  bojo  desse  movimento  de  oposição  entre  o  novo  e  o  tradicional  centrou o  seu

combate.  Parte das justificativas  do seu pensamento veio  das  leituras  de Joseph  De

Maistre,  expositor  do  pensamento  autoritário,  antiprogressista,  antimaterialista  e

antidemocrático.  De  Maistre,  italiano  formado  em  direito  em  1772  e  crítico  da

Revolução Francesa, lutou arduamente pelo retorno à monarquia tradicional.  Uma das

suas principais obras, “Considerações sobre a França”, de 1797, representou um marco

para o pensamento conservador. Suas idéias se resumem à negação das transformações

na organização social.  Segundo De Maistre (apud VIEIRA, 1998, p.31),  “Os homens

veneram o que não podem compreender.  As sociedades devem ser governadas pelos

costumes e pelas instituições, cuja origem se perde nas névoas da história”. 

Porém, existe mais complexidade na denominação do termo conservadorismo

que  a  simples  oposição  entre  as  mudanças  e  a  continuidade  das  tradições.  Tal

conservadorismo está intimamente relacionado ao momento, ao local e à forma como

ocorre,  e  se  traduz  pela  posição  de  defesa  de  um conjunto  de  idéias  contrárias  às

transformações  de  uma  determinada  realidade.  Dessa  forma,  a  utilização  do  termo

conservador para Jackson de Figueiredo, se refere:

Às  atitudes  e  doutrinas  conservadoras  que  representam-se em
concepções  de  mundo,  em construções  ideológicas,  em sistema  de
idéias,  cujos  significados  se  enraízam  num grupo  ou  numa  classe
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social,  e  explicam essas  atitudes  e  essas doutrinas  (VIEIRA, 1998,
p.30).

 Para Jackson de Figueiredo, os processos econômicos deveriam ser comandados

diretamente pela Igreja Católica, cabendo ao seu papel diretivo os ditames da produção,

distribuição  e  consumo.  A  nova  realidade  econômica  do  Capitalismo  Financeiro

reestruturava as classes sociais e criava novas modalidades de obtenção de lucros, mas,

para  os  católicos,  a  necessidade  do  poder  diretivo  da  Igreja  na  determinação  do

desenvolvimento  material  da  sociedade  continuava  como  fundamento  do

desenvolvimento.  A  situação  econômica  do  início  do  séc.  XX não  intimidava  e/ou

excluía  os católicos  da participação  das  discussões em torno da política  econômica

nacional.  Pelo  contrário,  liderados  por  Jackson  de  Figueiredo,  o  grupo  católico

participava de forma eficaz das discussões e de projetos em torno do encaminhamento

econômico do país.

Em oposição às “iniciativas materiais”,  de usura e superexploração, a revista A

Ordem2 divulgava  entidades  financeiras  que  se  colocavam  como  alternativa  à

exploração de bancos estrangeiros. 

Na mesma revista, no 2º número da 2ª série,  de setembro de 1922, p. 37, era

noticiada a criação do Banco Católico do Brasil:

Mais um estabelecimento bancário se fundou nesta praça, no dia 26 do
mez  passado,  com  o  intuito  de  auxiliar  a  pequena  industria  e  o
pequeno commercio, nos moldes dos institutos de credito, congêneres
da Europa e especialmente da Itália: o Banco Catholico do Brasil.

Seus  directores  são  pessoas  por  vários  títulos  respeitáveis,
cabendo a presidência  ao Sr. Conde de Pereira Carneiro,  a direcção
administrativas,  entre  outrros,  aos  snrs.   Drs.  Hannibal  Porto;
deputado  Andrade  Bezerra,  D.  Agostinho  dos  Reis  e  Márquez
Francisco  Canella,  ficando  a  cargo  do  Sr.  Adolpho  Cuccato,  a
direcção technica do banco. 

Conhecidos os nomes dos responsaveis por esse novo instituto
de crédito e dado o excellente  plano das suas transacções,  tudo faz
prever  que  dentro  em  breve  o  Banco Cathólico  do  Brazil  se  terá
imposto  à  confiança  e  marchará  à  frente  das  nossas  empresas
bancárias (BANCO..., 1922, p.37).

2 Jackson  de Figueiredo tornou-se  expressivo  no movimento católico pela  criação e  direção de dois
importantes órgãos católicos para a formação da intelectualidade católica e divulgação dessas idéias. O
primeiro, o Centro Dom Vital, criado no Rio de Janeiro em 1922 e o segundo, a Revista “A Ordem” ,
criada em 1921 e que foi a principal fonte de pesquisa para esse trabalho. 
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O  apoio  da  Revista  A  Ordem e  do  Centro  Dom Vital  à  criação  do  Banco

Católico  no  Rio  de  Janeiro,  que  objetivava  estimular  os  pequenos  créditos  para  a

indústria, comércio e agricultura, reforça a idéia de que na sociedade brasileira todas as

forças, inclusive as materiais,  deveriam ser utilizadas com finalidade católica.  Quanto

aos projetos de cunho econômico, Jackson de Figueiredo assumia posição extrema: pela

convicção católica e nacional se transformava em defensor de qualquer empreendimento

e fora desses princípios, qualquer iniciativa era vista como adversária a ser combatida.

Pelo momento de avanço econômico acelerado associado à eclosão de outros problemas

nacionais, a postura católica se fazia contrária à febre dos lucros e, conseqüentemente, à

industrialização.  Jackson  de  Figueiredo  aceitava  os  pequenos  ajustes  e  mudanças

econômicas desde que processados lentamente sob o comando da Igreja, de forma a não

comprometer a estrutura de classe e a ordem. Porém a industrialização, da forma como

acontecia, colocava em risco os valores católicos, principalmente através da mobilidade

das classes e pela sobreposição dos interesses materiais aos espirituais.

Devido  ao  conjunto  de  mudanças,  Jackson  de  Figueiredo  opôs-se  às

transformações  profundas  que  naquele  momento  se  desenrolavam,  principalmente

porque se faziam em oposição ao ideal católico de manutenção da ordem. A oposição

jacksoniana  à  industrialização  e  ao  ideal  modernizador  explica-se  pelo  risco  que

representavam para a continuidade dos valores católicos e pelas marcas que carregavam

do capital estrangeiro. Jackson de Figueiredo associava as conquistas materiais e a ação

da industrialização ao esfacelamento dos costumes e da tradição católica  porque não

atendiam à vontade divina e desvirtuavam o caminho da valorização moral: “Não creio

em soluções sociais - só creio em finalidade moral” (FIGUEIREDO, 1945, p.130). Para

o autor,  a  moralidade  católica  vinculava-se estreitamente  às  características  do povo;

negar os valores morais  correspondia à negação da própria nação brasileira.  A união

nacional e territorial, para Jackson de Figueiredo, dependia diretamente da conservação

dos costumes e da tradição católica:

[...]  como  no  Brazil  a  verdade  religiosa  informa  toda  a  verdade
nacional,  ou melhor,  como a verdade religiosa  é  a alma  mesma  da
Patria, a base espiritual da nacionalidade,  unica força que,  desde os
nossos primórdios, fez a cohesão, a unidade entre elementos os mais
díspares, harmonizou e canalizou as ambições mais opostas – e todas,
tendentes  a  aproveitar  da  dispersividade  do  meio  físico
(FIGUEIREDO, 1924, p.173).
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Em função  do  princípio  da  moralidade  católica  como  condutora  da  unidade

nacional,  a  viabilidade  do  progresso  material  correspondia  ao  atendimento  das

necessidades da tradição e dos costumes e adquiria significação nociva à proporção do

afastamento  dos ideais  católicos.  “Ninguém pode ter verdadeira  inteligência  da vida

mortal; nem estimá-la no seu justo valor, se não se eleva à consideração da outra vida,

que é imortal”  (PAPA LEÃO XIII, 2008, p.07). Durante a Primeira República, para o

autor, a industrialização  e urbanização  se originavam do luxo e da vaidade  humana,

alterando profundamente a sociedade pela  volatilização das relações e dos costumes,

além de colocar em cheque o papel diretivo da religião e comprometer a união em torno

da pátria  brasileira.  A busca incessante  pela  riqueza e o  desenvolvimento  produtivo

constituíam-se  em  ação  individualista,  ideal  protestante  e  causador  inegável  do

esfacelamento  nacional.   “[...]  o  que  primeiro  divide  os  homens  são  os  interesses

materiais.  Os homens contendem,  lutam pela riqueza,  pela posse de um cofre, de um

campo, de uma  casa,  de  uma  moeda;  litigam,  batem-se,  chegam a derramar  sangue

nesses  conflitos”  (AFONSO  CELSO,  1922,  p.98).  Decorrente  de  tal  constatação,  a

postura de Jackson de Figueiredo e do grupo católico  se desenvolveu em oposição à

modernização do país, pelo menos, enquanto se apresentava com roupagem liberal. 

De acordo com Santos (2002, p.228),  “os objetos técnicos são susceptíveis  de

influenciar comportamentos e, desse modo, presidem a uma certa tipologia de relações,

a começar pelas relações com o capital e o trabalho”. Pela capacidade de influenciar

comportamentos  e  pela  proximidade  com  os  ideais  liberais,  a industrialização  era

permeada  pelo  sentido  de  rompimento,  ao  imprimir  uma  nova  dinâmica  no  mundo

político, econômico e dos valores de uma sociedade que viveu quase 400 anos atrelada à

produção agrícola  e  às estruturas reprodutoras das relações  de poder.  O liberalismo

representava:

[...] um sistema  de valores  e uma visão de mundo fundada sobre a
afirmação  dos  direitos  dos  Homens  e  livres  de  toda  autoridade
religiosa  e  humana.  Em substituição  a  uma  sociedade  estamental,
imóvel,  fundada  sobre corpos  e  princípios,  estabeleceu-se  uma  em
movimento,  que pretendia  oferecer  um campo livre às iniciativas do
indivíduo.  A monarquia de direito  divino,  cujo fim era conduzir  os
homens  à  santidade,  foi  substituída  por  um  Estado  fundado  na
soberania popular, indiferente à religião, laico e secularizado. Contra
o Estado,  liberal,  ateu,  que pretendia  retirar-lhe  o  domínio  do  que
desde  muitos  séculos  era  seu,  o  estado  civil  –  a  assistência,  a
informação - a Igreja se rebela. O conflito que se abre entre Ela e a
Revolução é um dos fios condutores da história  do séc. XIX, e que
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encontraria  ressonâncias  mesmo  no  séc.  XX  (MAYER  apud
RODRIGUES, 2005, p.17). 

 Por representar o individualismo, o rompimento com as marcas da tradição e

com os laços  nacionais,  as  transformações  econômicas  e  o  desvirtuamento  moral  e

nacional precisavam ser combatidos. Segundo Jackson de Figueiredo: “[...] que as mais

modernas novidades, que fazem por ahi afóra o espanto e a vaidade de cada geração, no

periodo de sua formação intellectual, nunca são outra cousa além de meras renovações

das  mais  antigas  heresias  [...]”  (FIGUEIREDO,  1924,  p.31).  Dessa  forma,  a

industrialização  e  urbanização  foram duramente  atacadas:  “[...]  artificial  urbanismo,

urbanismo  a  que  devemos  talvez,  unicamente,  as  mais  graves  ameaças  que

entenebrecem os nossos  horizontes  políticos” (FIGUEIREDO,  1925,  p.153),  e  “[...]

caldo podre do nosso urbanismo  de praia [...] de uma vida tão complexa e tão, de si

mesma,  desmoralisante”  (FIGUEIREDO,  1925,  p.155).   A  industrialização,  o

crescimento das cidades e a expansão do comércio se atrelavam ao ideal republicano,

que, unidos ao princípio pagão, contribuía para a laicização da sociedade:

Foge de toda  á acção da Igreja  a  industria, onde,  no meio  de suas
fabricas  innúmeras  a  Religião  deveria  exercer  a  sua  missão
moralisadora. O commércio de que nos provemos parece timbrar em
fazer conhecido que não respeita as leis sagradas do descanso festivo.
Hábitos novos, irrazoaveis e até ridículos, vai introduzindo no povo o
esnobismo cosmopolita (LEME, 1922, p. 86, grifo do autor).

Além  da  condição  subjetiva  de  desvirtuamento  moral,  dos  costumes  e  da

tradição católica que constituíam os próprios laços nacionais,  o progresso econômico

brasileiro  também  se  fazia  em  função  da  presença  do  capital  internacional  e  dos

imigrantes  nas  grandes  cidades.  Por  isso,  para  Jackson  de  Figueiredo,  o  capital

estrangeiro  na  expansão  da  industrialização  associado  ao  crescimento  das  cidades

contribuía para a perda da soberania nacional. 

No contexto da época, o crescimento do setor urbano-industrial vinculava-se ao

capital proveniente dos Estados Unidos, cujas inversões no Brasil cresciam na época da

Guerra e do pós-guerra com uma rapidez assustadora, numa proporção aproximada de

452% (FAUSTO, 1995). Desde a Primeira Guerra Mundial,  as importações dos EUA

superavam  as  da  Inglaterra,  predominante  na  relação  econômica  do  Brasil  pós-

independência.  Mas  não  era  apenas  a  presença  dos  EUA,  outros  países  também

encontravam  aqui  a  possibilidade  para  aumentar  rapidamente  os  seus  lucros,
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principalmente  através  do setor bancário,  que se  aproveitava  da  constante oscilação

cambial.  Um exemplo  da  interferência  estrangeira  na  economia  nacional  pode  ser

demonstrado pela presença da Light, empresa canadense que em 1905 já controlava os

setores de transporte e energia na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Tão forte se fez

a influência do capital estrangeiro no Brasil que já controlava importantes setores, como

o ferroviário e o marítimo, o comercial exportador e as seguradores de mercadorias, sem

contar os setores estratégicos, como o da distribuição energética nas grandes cidades.

Daí a acusação de Jackson de Figueiredo contra a liberdade permitida pelos governos

republicanos à expansão estrangeira no país:  “[...] Governo de phariseismo financeiro,

com que  a  Republica  tem enriquecido  banqueiros  e  intermediarios,  sem vantagem

nenhuma para o paiz” (FIGUEIREDO, 1925a, p.142). 

Resultante da dependência brasileira dos empréstimos para a industrialização e

para a valorização do café, a Dívida Externa brasileira era a maior da América Latina,

correspondendo  a  44,2%  do  total  em  1928  (FAUSTO,  1995).  O  processo  de

industrialização, representado inicialmente pelo setor têxtil,  alimentício  e de vestuário

dependia  de  investimentos  de  base,  bem  como  na  infra-estrutura  e  na  geração  de

energia,  para o qual o Brasil não disponibilizava quantias suficientes. Os empréstimos

estrangeiros  se  constituíam  como  fuga  da  insuficiência  financeira  dos  governos

republicanos.

Sendo  assim,  o  intervencionismo  financeiro  estrangeiro  contrariava  a  visão

nacionalista do autor. O ataque ao avanço econômico deveu-se à ameaça das intenções

do capital em negar o nacionalismo.  Toda a obra de Jackson de Figueiredo traduz a

crítica  contundente à  intervenção  estrangeira  no  país,  calcada na defesa  nacional.  O

caráter  nacionalista  radical  do  autor,  associado  à  idéia  universalista  do catolicismo,

revelou-se numa expressão conservadora própria. “Ademais, eu ainda condiciono tudo,

em  minha  vida,  ao  caso  brasileiro” (FIGUEIREDO,  1945,  p.140,  grifo  do  autor).

Criticava ao mesmo tempo a ingerência econômica e os danos da colonização para o

país, atribuindo aos “metecos”, o papel de exploradores. Para Jackson de Figueiredo, a

única  herança  positiva  da  interferência  estrangeira  foi  a  da  Companhia  de  Jesus,

inclusive,  responsável pela formação da tradição brasileira.  Do mais,  as outras formas

de intervenção  representavam o esquecimento  de  Deus e  o  incentivo  aos processos

revolucionários e desordeiros, que se originaram do desejo de acúmulo individualista de

riqueza promovido pela Reforma Religiosa e pela Revolução Francesa e que se difundia

no Brasil pelo ideal estrangeiro de modernização e pelo governo republicano.  
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Na vida social,  esse período colocou à prova o papel da instituição católica,

visto que as mudanças na economia ressignificaram os papéis das instituições atreladas

ao poder, principalmente a Igreja, devido à dependência e à necessidade de normalidade

para manutenção dos privilégios em que esteve sempre envolvida. O mundo industrial e

liberal que despontava, dificultava o desejo de hierarquização e da organização rígida da

sociedade. Por defender uma organização política e centralizadora: “TODO O PODER

VEM  DE  DEUS,  RESISTIR  À  AUTORIDADE  É  RESISTIR  A  DEUS”

(FIGUEIREDO,  1925,  p.194), o  autor  interpretava  a  industrialização  como  legítima

representante  da  luta  em  favor  do  homem,  do  avanço  material  e  político  e  do

distanciamento do poder divino. O progresso industrial e urbano carregavam o sentido

da revolução e o pensamento conservador não admitia  revoluções ou transformações

bruscas:

Se ha reforma de costumes a tentar, se ha reforma de leis a fazer-se, se
ha  programma  politico  a  executar,  uma  cousa  é  necessario  não
esquecer, e é que nada disso tem viabilidade se não ha um governo que
bem  ou  mal  seja  como  que  um  centro  de  gravitação  a  todas  as
aspirações e anseios do nosso povo (FIGUEIREDO, 1925, p.101).

O ideal católico de governo nacional, centralizado e cristão ou o próprio resgate

de uma  organização  econômica  típica  da Idade Média  européia  se  tornava  difícil  à

medida que a influência do capital estrangeiro acelerava as transformações econômicas

e sociais,  reestruturava e promovia  a transição para a  economia  de mercado de base

urbano-industrial. 

Saibam os brasileiros ainda não garrotados pelo mal revolucionario, que
o dinheiro não tem pátria, que ao dinheiro repugnam as  organisações
politicas  sãs  e  bem  caracterisadas,  que  o  dinheiro  detesta,  portanto,
todos  os  governos  fortes  e  patrioticos.  É  elle,  é,  sobretudo  elle,  que
directa  e  indirectamente  escravisa  pennas,  organisa  empresas
jornalisticas, e ataca hypocrita, mas impiedosamente toda a força que se
levanta contra o imperialismo industrial de uma plutocracia judaica de
origem  ou  por  espirito  de  absoluta  conformidade  com  aquella
(FIGUEIREDO, 1925, p.238).

Contra o avanço do progresso material deveria eclodir a reação católica, em face

da desordem das instituições nacionais e da volatilização das rígidas estruturas sociais

que  configurariam  a  sociedade  perfeita.  As  trocas  e  as  mudanças  de  posição  na

hierarquia  social  negavam a moral  cristã,  pois  substituíam o poder natural vindo  de
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Deus pelo poder terreno, criado pelo homem.  O alerta para a enganação trazida pelo

progresso material, concentrado na capital federal e em São Paulo era constante na obra

Jacksoniana: 

O paiz  está  pagando  uma  velha  dívida  a  si  mesmo.  Dos  ultimos
decennios da monarchia até o governo Epitacio, o que nos enganava
era o progresso material que quasi não dependia de nós, como povo,
progresso a que se poderia chamar de fatal em nossa vida, pois que
eramos  um sólo  uberrimo  offerecido  ás sobras  de  uma  população,
como a européa, desvairada pela  ambição ou aguilhoada pelas mais
terriveis necessidades (FIGUEIREDO, 1925, p.95).

Como  alternativa  econômica  e  moral  para  o  país,  Jackson  de  Figueiredo

apresenta  a  agricultura.  É  importante  diferenciar  a  defesa  da  agricultura  feita  por

Jackson de Figueiredo  da corrente ruralista.  Enquanto a corrente católica  defendia  a

agricultura  em nome  dos  valores  morais  católicos  e  da  preponderância  nacional  na

economia, a corrente ruralista o fazia simplesmente em prol dos interesses econômicos.

A prevalência  da agricultura deveria  ser acompanhada dos valores próprios da Idade

Média, entendida como alternativa ao crescimento urbano industrial:

E nós  não devemos  descrer  da normalidade  de certas  épocas,  e da
anormalidade  de outras, por  isso  mesmo,  que o sentimento  intenso
desta verdade vivemos a exprimí-lo sempre que falamos sôbre um fato
qualquer de ordem geral. E basta pensar na uniformidade,  nas linhas
gerais de períodos como o que vai do século IX ao XIV, em que as
tangentes ou as linhas díspares, de verdadeiro relêvo, são raríssimas, e
a  atividade,  não  só  filosófica,  mas  artística,  política  e  social,  é
visivelmente dirigida, atenta a uma finalidade. [...] A nós, atualmente
falta  o sentimento  do fim,  substituído pelo  dos  meios, que é o que
levanta  os  monumentos  do  útil,  sempre  variável  e  fugitivo
(FIGUEIREDO, 1945, p.113, grifo do autor).

A  prosperidade  e  a  reafirmação  da  nação  consistiam  em retomar  o  modelo

medieval  de  produção  e  a  espiritualidade  como  centro  da  vida  cotidiana,  da  qual

dependia a soberania do Brasil.  A defesa do modelo medieval se fazia pela segurança

política de suas linhas condutoras e pela preponderância do espírito sobre a matéria.

O progresso material póde produzir o bem estar, as conveniencias da
vida  animal;  mas  arrebata-nos  muitíssimas  vezes  a  vida  da
imaginação,  do  sentimento  e  da  alma,  que  constitue  a  verdadeira
felicidade. O homem dos seculos de fé, o camponez da edade média
possuia na sua crença uma fonte inexhaurivel d’esperança, de sonhos,
d’agitações moraes, que lhe faziam sentir a vida com uma intensidade
que nós  ignoramos.  Era para elle  duro o mundo material,  mas era
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delle que menos vivia. Se tinha prisões nos pés, tinha azas a sua alma
(MARCHAL, 1922, p.125).

Nas  palavras  do  autor:  “Não  creio  em  nenhum  melhoramento  moderno.

Devemos  voltar  atrás,  abandonar  a  febre  e  curar-nos  dela,  desta  terrível  febre  de

progressos materiais” (FIGUEIREDO, 1945, p.252). 

É  importante destacar  que  para  Jackson de Figueiredo,  além da  proposta de

conservação da agricultura como alternativa econômica para evitar o desagregamento

nacional promovido  por aquele modelo  de industrialização, outras propostas de base

nacional e territorial se desenvolveram,  dentre as quais se destacam a condenação do

liberalismo e da democracia pelas permissividades frente às insurreições anarquistas e

comunistas  da  época  e  a  defesa  da  Monarquia  Cristã  sob  a  salvaguarda  da  Igreja

Católica. Conclusivamente, a obra de Jackson de Figueiredo representa um importante

capítulo  da  composição  de  um pensamento  político  nacional  e  a  temática  espacial

encontra-se na base de sustentação de seus projetos.  O entendimento do pensamento

geográfico colabora decisivamente para a compreensão das sutilezas dessa temática e do

papel que exerce nos sinuosos caminhos da formação de uma ideologia.  Abordá-lo é

imprescindível  para entender o jogo de forças e o movimento histórico no campo das

idéias. 
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