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“Qual o primeiro problema do Brasil? – A 

instrução! Qual o segundo? – A instrução! E o 

terceiro? – Ainda a instrução!” (Assis Chateaubriand in 

“O Problema da Instrução” – 3.02.1928) 

 

  Este e outros pensamentos estadísticos do grande jornalista Assis 

Chateaubriand foram temas da palestra do historiador Adirson Vasconcelos, na 

Sessão Magna promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, 

em 3 de outubro de 2018, em celebração à data de nascimento (1892) do fundador 

dos Diários e Emissoras Associados do Brasil.  

 O evento teve a presidência do jurista Ronaldo Poletti perante um seleto 

auditório formado de autoridades, acadêmicos da Casa Juscelino Kubitschek, 

jornalistas e a sociedade brasiliense. A Mesa Diretora foi formada, ainda, pelo 

Secretário-Geral Tarcísio Medeiros e pelo representante da Fundação Assis 

Chateaubriand – Correio Brasiliense, sr. Eduardo Gay.  

 Numa interação com o auditório que indicou outras palavras fortes do 

Pensamento de Assis Chateaubriand, Adirson Vasconcelos ampliou seu estudo ao 

expor definições e análises de Chateaubriand sobre os seguintes assuntos: 

Infância, Juventude, Aeroplano, Perfeição, Ditadura, Pobreza, Unidade Nacional, 

Cidadão, Brasil, Brasília, Bandeira, Democracia, Fauna, Flora, JK, Liberdade, 

Progresso, Soberania, Vida Pública. 

 

Chateaubriand e o Século XX 

 Antes do estudo sobre O Pensamento de Assis Chateaubriand, Adirson 

Vasconcelos revelou algumas informações sobre a vida de Chateaubriand, 

detendo-se na sua ação civilizadora em favor do Brasil do Século XX. Eis a sua 

conceituação: 

      “  - Quando se escrever a História do 

Século 20, no Brasil, principalmente o período 

da fase difícil de sua consolidação como nação 

livre, terá registro especial e destacado o nome 

de Assis Chateaubriand, jornalista primoroso, 

professor respeitado, empresário vitorioso, 

intelectual, animador cultural, político, 

diplomata, divulgador apaixonado das coisas e 

das causas de seu País, líder de muitas 

campanhas nacionalistas.  

        Francisco Assis Chateaubriand Bandeira 

de Mello – eis, o seu nome 

completo. Para os mais íntimos, simplesmente 

Chatô. 

 Seus empregados e seguidores mais 

próximos o chamam de Dr. Assis (o meu caso) 

ou Dr. Chateaubriand. Mas, popularmente era 



conhecido como Assis Chateaubriand, pois 

assim assinava seus artigos nos Diários. 

Cognominado “O Velho Capitão”.  

 

O Jornalista e o Seu Espírito Cívico 

 Assis Chateaubriand pontificou no jornalismo brasileiro como estrela de 

primeira grandeza, falando por si não somente o seu valor literário, que o levou à 

Academia Brasileira de Letras, mas, também, o mundo jornalístico por ele criado, 

fazendo funcionar  dezenas de jornais, rádios e emissoras de televisão por todo o 

território nacional, sob a denominação “Diários e Emissoras Associados”,  num 

trabalho, à época, de bandeirantismo e de integração nacional. 

 De forma pioneira e ousada, implantou, em 1950, a primeira televisão no 

Brasil, a TV Tupi Difusora, em São Paulo, seguida da TV Tupi do Rio de Janeiro, 

um ano depois. 

 Antes, muito antes, Chateaubriand fundara, no Rio, em 1935, a Rádio Tupi. 

 E bem antes, em 1924, editou o seu primeiro jornal, de nome “O Jornal”, 

semente de um grande império de comunicação no País.  

 Estes, são apenas marcos históricos em meio à multidão de suas façanhas 

pioneiras e às quais se juntam as suas campanhas em favor da redenção da 

criança, da redemocratização, da aviação  civil, da mecanização da lavoura e do 

aprimoramento da pecuária, da melhoria do café brasileiro, do incentivo às artes, 

além de fóruns e simpósios para debate das mais palpitantes questões do País. 

 

Infância e Juventude na visão de Chateaubriand         

 Convidada para assessorar o Historiador de Brasília na leitura de 

pensamentos estadísticos de Assis Chateaubriand, a advogada Amanda Moreira 

abriu o painel com dois temas palpitantes e sempre atuais na vida brasileira: a 

Infância e a Juventude:  

Infância  

“...não é de agora o interesse que nutro pelo problema da infância no Brasil. Além 

de ser ela o nosso melhor capital, será também a continuadora da tarefa, que nos 

propusemos, de fazer do Brasil uma Nação forte, próspera e viril.” (Assis 

Chateaubriand in “As raízes de um Povo” – 4.10.1942)                      

Juventude 

“O Brasil precisa concentrar-se num esforço sobre-humano para proporcionar aos 

seus meninos e aos seus jovens, de todas as latitudes nacionais, a preparação 

básica indispensável de instrução de formação para a pesquisa superior, o 

magistério e a atividade prática.” (Assis Chateaubriand in “O Problema da Educação” – 

24.4.1963) 

 



Outros Pensamentos de Assis Chateaubriand  

 Incitado pelo palestrante, o público presente ao IHGDF sugeriu alguns temas 

de interesse geral, os quais foram apresentados através das seguintes palavras 

fortes:  

Aeroplano 

“Os meus amigos e os meus companheiros do Jornal pedem-me as impressões 

desse curto voo, em aeroplano, que ontem fiz, nesta cidade, em companhia do 

intrépido aviador francês Lucien Denau. Eu não saberia recusar-lhe exprimir esta 

sensação, que, infelizmente, aqui não posso pormenorizar, na grandeza do seu 

conjunto, tanto ela é forte, empolgante e violenta, e que eu espero experimentar 

ainda outra vez na vida.” Assis Chateaubriand in A minha Impressão de Um voo de Aeroplano, 

Recife, em 11.06.1913. 

Perfeição 

“Não há regime perfeito, pela simples razão de que não há homem nem sociedade 

perfeita.” (Assis Chateaubriand in Itália Livre” – 11.9.1943) 

Ditadura  

“A ditadura é o mais fácil de todos os governos, porque se funda a força. Difícil é a 

democracia, porque ela se baseia na inteligência e na noção do dever dos povos 

amantes da liberdade.” (Assis Chateaubriand  in “Fiat” – 13.3.1945) 

Pobreza 

“Nação alguma tem o direito de apresentar desculpas pela sua pobreza, quando o 

remédio está ao seu alcance e quando a estrada da prosperidade está à sua vista.” 
(Assis Chateaubriand in “O Instituto de Puericultura” – 25.3.1938)  

Unidade Nacional 

“A unidade brasileira possui alguns poucos elos: a língua, a tropa, o feijão, a 

palmeira, o mar, a igreja católica, os rios interiores – que só basta uni-los, nas 

cabeceiras, para constituir um sistema fluvial assombroso como arma integradora, 

tão formidável quanto o oceano – e, - por que não proclamá-lo? – nossa cadeia de 

publicidade.” (Assis Chateaubriand in “O Roteiro de Sergipe no Primeiro Século do 

Descobrimento” – 6.3.1966) 

Cidadão 

“O cidadão não pode existir numa nação obscurantista de iletrados porque o 

analfabetismo e a ignorância são incompatíveis com a existência do homem 

cônscio dos seus direitos e dos seus deveres.” (Assis Chateaubriand in “O Trampolim 

para a Liberdade” – 9.5.1944) 

Brasil 

“Qual o primeiro problema do Brasil? – A instrução! Qual o segundo? – A 

instrução! E o terceiro? – Ainda a instrução!” (Assis Chateaubriand in “O Problema da 

Instrução” – 3.02.1928) 



Brasília 

“Eu não visitava Brasília há 8 meses. A sensação que tive foi a mesma de Malraux: 

deslumbrante. Não há nada no mundo parecido. Só os braços de um Ciclope 

poderiam contar este pedaço de granito incomparável, que é Brasília. A todo o 

instante aqui recebemos um corpo febril de sensações, cada qual mais 

alucinante.” (Assis Chateaubriand in “Uma Tarde no Céu de Brasília” – 24.2.1960)  

Bandeira 

“Que é a bandeira? É uma condutora e uma niveladora, ao mesmo tempo. Ela 

estabelece entre os homens, que marcham, a harmonia e a unidade no esforço e 

na peleja pelas ideias comuns.” (Assis Chateaubriand in “As Espirais do Bandeirante” – 

23.05.1933) 

Democracia  

“Uma democracia é como uma criança. Temos que a ensinar a caminhar, para 

que ela aprenda a se guiar por si mesma.” (Assis Chateaubriand in “O Sistema Pediátrico 

do Dr. Washington Luís” – 11.7.1929)  

Fauna 

“Não tenho necessidade de respirar, aqui os argumentos-chave desta nossa 

promoção em prol da conservação de extensões da nossa floresta primitiva e de 

porções da nossa fauna selvagem.” (Assis Chateaubriand in “A Nova Fronteira” – 

30.1.1966)  

Flora  

“Não tenho necessidade de respirar, aqui os argumentos-chave desta nossa 

promoção em prol da conservação de extensões da nossa floresta primitiva e de 

porções da nossa fauna selvagem.” (Assis Chateaubriand in “A Nova Fronteira” – 

30.1.1966)  

JK 

“Não é possível fazer pela terra mais do que tem feito o Sr. Kubitschek. O que é 

fora do comum em seu governo, é que, pela primeira vez, se prepara 

racionalmente a estrutura de um Brasil tropical.” (Assis Chateaubriand in “A Nova 

Estrutura do Brasil” – 1º.1.1960) 

Liberdade  

“Não pode um povo oferecer panorama mais dilacerante a fim impor a união 

irresistível dos seus filhos do que o da perda de liberdade.” (Assis Chateaubriand in 

“O Tétano Gaulês” – 5.3.1944) 

Progresso 

“É hora das elites democráticas não consentirem que o peleguismo tome conta do 

dispositivo americano, que se recomeça a montar, a fim de dar sentido de marcha 

ao progresso do país.” (Assis Chateaubriand in “Nó de Estrangulamento” – 15.3.1963) 



Soberania 

“A soberania do povo para diante da soberania da lei, desde porém que a lei 

emane dos princípios eternos da justiça.” (Assis Chateaubriand in “A Grã-Bretanha 

Nacional e a Grã-Bretanha Imperial” – 19.3.1948)  

Vida Pública  

“Se nossos homens não tiverem a coragem de retificar os próprios erros iniciais, 

sem essa ductilidade salvadora, não atingiremos Porto Seguro. Na vida pública, a 

abravatura não é a temeridade de morrer como um homem, mas a inteligência de 

ceder como um político.” (Assis Chateaubriand in “No Tabuleiro do Baiano” – 21.1.1937) 

 

Chateaubriand e o Papel da Imprensa 

 Concluindo seu estudo sobre O Pensamento de Assis Chateaubriand, 

Adirson Vasconcelos deteve-se no idealismo cívico e no espírito ético de 

Chateaubriand com vista ao papel e à missão do jornalista e da imprensa perante 

o seu povo e o seu País.  

 Para justificar sua argumentação, expressou dois pensamentos magistrais 

e estadísticos de Assis Chateaubriand:  

 

O Jornal  

  “O Jornal pretende servir e defender o interesse nacional; não o interesse 

de uma classe ou de um partido, mas o interesse comum, aquele “bem comum”, 

que é o objeto e a única razão de existência das comunidades políticas.” (in “Pela 

Reação Conservadora” – Editorial de 1ª Página, em 2 de outubro de 1924, ao lançar O Jornal, 

seu 1º veículo de comunicação dos 72 que fez existir, no Brasil, de 1924 a 1968 (quando faleceu, 

em 4 de abril). 

 

Papel da Imprensa 

  Em 1959, dirigindo 72 empresas jornalísticas, no Brasil, representadas 

pelos Diários e Emissoras Associados e desejando perpetuar os seus ideais 

cívicos, Assis Chateaubriand cria um instrumento jurídico que lega a seus 

seguidores mais próximos a missão de “ estender a todos os recantos do País, 

um programa patriótico de defesa dos mais altos interesses da Nação e de 

elevação do nível cívico e cultural do povo brasileiro”, incitando-o “a participar do 

debate dos problemas universais e nacionais e do desenvolvimento das ciências, 

das artes e das letras.”  

  Nasce, assim, o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras 

Associados, constituído de 22 dos seus mais destacados e dedicados auxiliares, 

dentre os quais dois filhos seus. A eles transfere  ações e quotas que possuía nas 

empresas por ele criadas e mantidas, gravando-as, porém, com cláusulas de 

inalienabilidade e incomunicabilidade, tornando-as inaptas à venda, à sucessão e 

à herança.  



  Assis Chateaubriand adoeceu, vítima de uma trombose, em 1960, e veio a 

falecer em 4 de abril de 1968. 

 

Livro O Pensamento de Assis Chateaubriand 

 Esta palestra de Adirson Vasconcelos, no Instituto Histórico e Geográfico 

do Distrito Federal (3.10.2018), foi um ensaio preparatório ao livro sobre O 

Pensamento de Assis Chateaubriand, a ser lançado oportunamente. As reservas 

podem ser feitas para o e-mail adirson@bol.com.br 

 

Um Retrato de Assis Chateaubriand 

 Olhos profundos, brilhantes, vivíssimos. Testa alta. Sobrancelhas cerradas. 

Cabelos bastos atirados para trás. Estatura baixa e compleição forte. Fala 

cativante e fácil. Gestos rápidos. Andar firme, ligeiramente inclinado para frente. 

Memória prodigiosa. Grande facilidade de expressão, de comunicação. Irrequieto 

e fecundo. Personalidade contraditória, de gestos imprevisíveis. Criador e 

devastador. Renovador e demolidor. Organizador e boêmio. Lírico e crítico. 

Pioneiro de muitas obras. Temperamento rebelde, impetuoso, mas de charme 

cativante. 

 Nos seus altos e baixos, os momentos de rompantes e os de ternura. Ora 

agressivo, ora manso, ora humilde. De paixões ardentes. Sem método para as 

coisas temporais. Semeador de cultura e de unidade nacional.  

  Vida intensa, fabulosa, tumultuária. Homem orquestra. Jornalista, antes de 

tudo. Pregador do civismo. Líder e irmão. Inventivo e debatedor de ideias novas. 

Homem de atividades múltiplas. Mesmo sexagenário e paralítico, mantinha o vigor 

intelectual de um jovem.  

  Homem dos contrastes. De comportamento, muitas vezes infantil. Um 

semeador. Um clarividente. Um gênio. Uma figura para ser estudada mais e mais. 

 

 

 
                                                              *Adirson Vasconcelos é 

reconhecido como o Historiador de Brasília, pelos muitos livros 

que já publicou sobre a Capital brasileira, desde 1960. É membro 

da Academia de Letras de Brasília e muitas outras entidades 

socioculturais. Integra o Instituto Histórico e Geográfico do DF, 

do qual é um dos fundadores, tendo sido seu presidente por três 

mandatos. 

 

Publicação  

e Leitura Pública 

autorizadas. 
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