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~Estado • # • secur 1 ta.r1o 
Tristão de Atlwyde 

Q
UEM ler ? mais Se?lpre considere~ que em geral e em par- Capitólio, da Ca;;a Bran..ft intrinse..c.amente supe-1; 
recente 11vro do a _1e1 ~a repercussao é, ticular do Brasil contem- ca e da Suprema Co;tel rior à Liberdade, quan-F 
Padre J ~.P 11 ::-) at=ho princípio fun- para Dai também a impor- do transportada a po-

. CQ..wgljndeà... dam~ ta ?e~ssa for- ~ : "A doutrina da_ s~- tancia dessa teoria da vos oriundos de uma 
logUL da Segurança Na- f maçao acw(,lalf Cento e gurança Nacional ' foi Segurança Nacional, co- longa tradição absolu
cional. Q.Yocrer-M"}:lliar cinquenta anos ~nde- elaborada nos Estados Imo valor supremo no re- tista, como os latino
na ~ric.cC.I;ll'tí'1fã, ~r~d. pendência nomi al)ain- So de - gime pru!Llco"de um pa:1s americanos, não encon
A. ~e1ga. f1~h~, ed. ClVlll- da não _ nos li?er ram :::J- preende-la, re}?Ortando- · ?e tradlCa? cl.Y.llistc,ea trou, na tradição desses 
zaçao Braslle1ra1 1978 (e do cordao umb1 ca po- nos as suas origens (nor- 1mpor.tan~m crescente do nossos povos, 9c mesma ~ 
nen.hum ?raslleuo ~ulto lít~· econômico cul- te) amencanas... A !"complexo político-milij resistência jurídica - e 1~ 
dev1a de1xa.1: de le-~o), tu ·al . e ~rês s~cu~os de ~ origens do conceito re.. târ", de que falou Eise ciemocratica. _que en
compreendera .perfeita- d co o~na. níõntam- ao momento ~r. Foi essa dou1n- coritr~\.L_nopovo narre
mente o mot1v.o pelo Colonialismo absolutista ém que os-EStados Uni- na que os militares la- a!!lçncano. !)e modo 
qual seu au.tor f~:n expul- de 'Portugal; colonialis- dos tiveretacesso à épo- tino-americanos, ~-J= que, transporta~o de j:::: 
so do Brasil, ha poucos mõ imperial bntanico; ca impe al · logo após a siv os nossos, foram be- ~m contexto soc1a, po-~ 
anos, ~u~~~o prot~ssor coionialismo cu 1 tu ral ~da g!uerra mun- r ·nos estudos que fo- lltlCo e hlstonco com- l 

L e~ brava mos, ?la:s economico norte-a~ri- habituaram-se a fa-):. Canal d Pariãrriãe nas ~~smo opos~o, esse con· 
do Semu:ano de Olin?a. francês; colonialismo ial . . Os Estados Uni- ·am a er na Zona d~ pfetãmente dlversõ. e 

atras, a sentença elass~-::â- cano, e Já agora, ~- zer de suas guerras escolas mmtares norte- c~lto de Segurança Na
ca de um velho hmo ll- vável colonialismo ato- .. b 1- t d :r lf'"mencanas. Ai se desen cwnal, effi vez de ~er 
túrgico, de que "a ,~er-~m1co alemao, tudo isso ~~~ ~a~~~~S~e~ n~- ""' 1 volveram os estudos geQ- m-r: alpoxq~~ numa al:- I" 
dade foge da sombra . CiJJrepresenta na evolução 1 . nolíticos de militares la- vore tradlcwna1 da 11-

t , . . t be· m e· ver " , ma que a segm anca, .c - . berdade como for·a a "k 
con rano am - ~ de nossa histõi'ia, pon- um bem absoluto e Üi- tmo-americanos, como o a· . . ' . - ,-

dade. A sombra expulsa tõ s permanentes de ~ ·t d ' eta ~eneral Golhecy_ou o Ge- lp_g.lesa, V~lO a fazê1';se-
1 i v r o d~ missionário constante tensao com guer~a, a meta duuer- neral Pmoche_t._ , tis ta e 'Wfocrahc~, -
a verdade E como esse - ml a o, seJa a me a a - . l em uma arvore · absolu-~ 

francês ho·e residindo ?S ~os~os ,crescentes et-=lra-fna e a ~eta ·a:es?a Acontece, .Porem, qu~ co. mo é a ' da tradi· -
no Mé~ico J é um nnço- m~gavels lmpul~os de pohtlca exten~r .. . ate o essa .· <;l~.utrma super= cão ..hlstQn_ça ibérica. 

d d d ' · · !'N • ~ autonom1a en dog en a. desastre do V1etnam A autontana da Seguran o resultado · i uma 
e ver ares SOClalS mco- N-- r t d - . çã Nacional (que entre das sua presenca :::f ao se ra a nem e um se~ça dos Estados corrupcão t a ' do sis- F 
~~a~ente se tornaria ~a\ nem de u!!!J>em. Unidos estava, portant~ , ~~~s1~~~~fcfosa v~~· s~~: t~ ·e __ eguran~ ·N~- ~· 
inóspita à oligarquia po- =-1 r~se <ie UJ?, !ato. ~ ameacada elos _ ~ov1. . d ' . . Ql al para L1m: conce1- ) 
lítica dominante. Trata- de umJãto pollhco, ma1~ "'~n:entos revoluc10nários. ~0citT:1~~ ~~s~u~~~~~: to d Segurança do Qo·k:
se aliás no seu caso de uma vez co~ provado por Por trás de todas as Sllperior de Guefi: a ·~ com a tõtallnse-
u~a cu'riosa coexistên- essa pe~qulsa de um revoluçoes do TerceL. conhec1di Sor onne mi- gurança dos Cidéq:ãõi. 
cia em um grande inte- dos maiS r~centes dos I MUndo era reciso sus-~11itãr br_sileir.a) essa Conceito esse analogo ~ 
l~ctual, de. espírito mís:~ :s~os brazllzanzsts eu- _P-eitar a presença ~ ' doutrina, nos Estados a~ do totqJ_itarismo. f~~
tlCo, em livros como f . ~rt . l't" compn1sroo sov1etlco. Unidos, encontrou um f~s.t.a,_ou_sov.le-
Ressurreição, A Fé no _ m11 ansmo po 1 Ico Desde esse momento, a povo _iorfado, secular-· ~ 
Evangelho, A Mawr Es- era r !-lma . tradlçao da seguranSª, tornou-se uma mente, n trad~ão jurí-f . Longe de ser um an- ~· I 
perança e ainda mais . ~menca e~pan . o~a. "Mas doutnna contra-revolu- diCa, parlamen ar e de- t~doto contra a antiiT
recentemente A Oração -.., u ma co~tradlÇaO . ? u cionária.. A~ o_fim da inocrá:tica, - da in.giater- ber? . d c . o 
de Jesus, junto à mais ~ma exceçao na Am~r~ca ; experiência vietnamita.. . _ra; riê.s 1de1as dãS Dh:ei- stallm~t,a.. entendido co
rigorosa disciplina so- mglesa e na . Amenca os Estados Unidos não ~os Humanos dos_ilum· - mo ditadura ~role
ciológica, nesse último e ..f por~uguesa. PoiS hem, o intervirão mais com suas nistas franceses e na"" tanad~, _persegmdor de 
substancial estl?-~o . sobre i fC:!lomeno àa li!!.erra- tropas no mundo intei-;=1 fl,orada magnífica e au- ' toda diss1denc1a mtelec-
o Estado Secuntano, co- . f.!J.l!, qu~ suce~e~ ao cho- . ro. Passarão a equipa~· toctone dos 95omQ.tores ~ual e polltlca, torn~-se 
mo a expressão mais mo- que do 1mpenahsmo po- 9 os Governos· nacionais áa lndepen_êücia de esse conceito um l tp1f.e- ;~ 
derna e americana do lític? s?víetlco com,o im- de · tal manem'!., que os _.1116-A ptQva mais re- ~ôme~o. ~o to~ ar~s· ~ 
legado fascista e nazista. p~la~cºllQlJlico .~/ satélites possam, por si ~c~ .dessa ext!aordi- 1~eztzsta e 1eacw-~ 

Como sempre susten- norte-amencano, produ- me~os, assum1r êm:Se... nan.a rmpregnaç~ a~- .~ 
tei que o neofascismo é zm nos Estados Unidos, território a defesa do ci tentlCamente democra- Destaquei apenas um 
muito mais ameaçador depois da Grande Guer- mundo hvre e aSua prÓ- twa, no povo norte- dos affiectos do livro de. F 
•para a liberdade, na ra, esse fenômeno anti- }fna ... Quanto à Améri- --) ãme.ncano e . na~e- P. c~_6!m Sua leitura~ 
América Latina do que ~liberal, pré-autoritário e ca do Sul tanto -l~"ixo " mac1a da JUstiça do aien a, em relação aos 
a ameaça co~unista, _ riiihtarista, que hQk_lle f quanto Kissiriger deram i!- PEopn~ Governo da na- demais, é tão- lumin~sa 1~ . 
considero da maior im- espalhou peiã .A:mérica a entender por diversas .., çao, fm o s aso W~ter~- como. a des.se. _Rep1t9. 
portancia as observações Labna, como uma ver- vezes que consideravam ,'~~ ne~e 0 P0 er da r Oxala. essejrrr_o ....§.ID8: 1~- \~ 
deste livro, sobre a nos- ~ dadeira epidemia,Oeqüe~<' Brasil como um "sat~- NJ JUstlca..~....lmanente e ex- ~o P?T t~dos os brasllel-
sa realidade latino-ame- ->l esfãmo~sofrepdo desde ; .te privilej!j~dÕ" (op cit. ll poente, para conter ~o- r- r~sl mteress~d_os nessa 
ricana. Aliás, o ponto 1964. E articular ente 106; 115). ~~~ ~s â~us~s .do re:g1s- d1f1c1l tr~ans1%ao d~l!m 
talvez mais original des- desde 1968. screve o ~ cmlsmo_ dos r- EStado autou ano, que 

. . , . . . fa~c~es (li a w k s), na Iüpertrofla a segmança 
se lummoso e~sa10 e o autor. deste llvro !çwe • pratica do Governo. do Estado e atrofia ·a.. 
des~aq_ue ~ere~ldam~nte devena ser a.dotado nas I Tal doutrina securitá- UõS cidadãos para um . 
a~nbmdo a op~em rme- esc?las publlcas _e nosl Dai a importancia~ ria, entretanto que......co-

1
. estado de direito, em~ 

d1ata dess~ últJ.?llO ava- Jçmsos ?~ educacao.mo- rundamental, digo eu, loca o Pode_r_nas-mã.os - q.u.e-ª-.§.eg1Iran a do Es
t~r do .reacwnansmo na- ral e ClYu:.ê.. como uma que passaram a ter o) dõs mllífares •ou dos tado se apóia na segu-
2:1-fascista nas plagas do ~ c!_lave para !L ~com_p1·e~n- Pentágono u_ÇI.b., ao" q.ue consiãeram a. Auto-j rança de cada cidadão, 

ovo Mundo. sao da Amenca Latma par ou me,osmo ac1ma do 1 ndade como um valor isto é, de todo 0 povo . 

.. 

. .... 
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N AO nos devemos preocupar pdo de impedir que entrulem, 
demaia com a imagem que em noaso paraiao, llvroa inti'UIOtj 
façam de nós no estrangeiro. portadoras de tóxicos ch....-: 

Devemos, 1sso 11m, é nos preocupar ''ldéiaa franceaas·•, que foram, aD1iJk 
com a imagem que possam e te- as que levaram os lncontldellw 
nham razão de fazer de nós no es- cquaisquer que fossem seus out.rol 
trangeiro. Ainda há dias, em uma interesses mEsquinhos, como hoje 
solenidade patriótica. o Ministro do um brasi.llanlsta britanlco reve
Exérclto condenava, com veemência lou 1 ao movimento pioneiro de 
"os comunistas apátridas e pseudo- nossa independência nacional. 
democr&tas que, no pais e no estran- ~ Antonio Callado e Chico Buar
gelro (BicJ, tramam contra o Brasll" que de Holanda não são apenas 
cJB 21-21. E com Isso, acrescenta- duas glór ·nucas nossa 
mos, desfiguram nosso milagre no llte tura mais n de 
estrangeiro. Ora, no mesmo jornal nossa mus a pu r mal.s in 
e no mesmo dia, encontramos a se- o e duas 
guinte noticia, que já na véspera à figuras universalmente conheci
noite todo mundo aqui ouvira e das, nos mais altos meios cultu
todas as agências estrangeiras te- rais. Sua prisão, como diz uma au
rlam tranamitido aoa seus jomala. torldade policial que os interrogou, 

"O escritor Ant.oQlo ..-C.I:UJLdo e uma rotina paT& que "figuras de 
tche1ado de Nova Iorque àa 7h20ml projeção, quando voltam de paises 
e sua mulher, a jornallata Ana Ar- que não tenham relações d1plomá
QM1a, e o compositor Chtrn s_yããlue ticas com o Brasil, sejam convida
de Boland& <chegado de Lisboa às das a prestar depoim-entos". 
8lí'IOfiiiê sua mulher, a atrjl..MU1e-
ta Seve.ro. foram detidos ontem pe- • 
m: Policia Federal, no Aeroporto do Essa rotina, se acaso existe, re-
Galeão, para prestar depoimentos. presenta precisamente o estado de 
O escritor e o composik»r, que es- primitivismo politlco-aoclal em que 
tiveram em Cuba para participar noa encontramos. 
do júri de um featlval de arte <Ca-.- Enquanto na China se faz a 
aa de las Am6ricas) foram acusa- revisão do obscurantismo que a do
doa de trazer livros, altdea e discos minou durante a famoea Bevolu-
conalderados subversivos". ção Cultu.ral, nós prendemos eecrl-

Els a triste situação a que che- torea e múaicos. Enquanto a ata
camos. E1a a pobre imqem que de sia, prosseguindo na sua Revoluçlo 
nós têm os estrangeiros direito de Cultural se nega a confirmar • 
fazer, em fac-e de atos ridlculoa, "abertura" de Belslnqul, nós J)Nn• 

.. _ _.._.- não dizer aubveraivoa, como demos escritores e mílalooa. Bn· 
Pois a verdadeira subversão é quanto em França • trt.ft a C&Pl• 

JreC:lsamente essa volta ao isola- )8.nba eleitoral maiJ =do 
coJom,luana, em que nos do século, entre cstrel e 

present-amente. Du- querdistaa, na l)IOPOI'Çio de 
o periodo colonial, havia 'ift1/, nós prendemal •dare.-
em nouaa alrandegas um múslcoa. Bnquanto Da IDIII&I~M. 

dominicano" (aú:) encarre- racismo lefthta ele ao90 

dágua """ . 
Triatiio de Atlaayde 

na luta llvre entre conservadores e 
vabllhistaa, nos prendemos escri
ktrea e músicos. Enquanto ne. Itá
UI, democrata-cristioa e euroco-
munistas procuram superar, Jun
tos, os horrores dos assaltos e se
queatros, nós prendemos escritores 
e musicos. Enquanto na Espanha, 
um rei bem iluminado procura cica
t.rlzar as feridas da cuerra civil e 
dar ao mundo o mats belo exem
plo de congraçamento pohtlco en
tre os mais exacerbados extremos, 
nós prendemos escritores e musl
cos. Enquanto em Portugal, socia
listas e direitistas se unem para 
defender a democracia e impedir 
a volta à ditadura, nos prendemos 
escritores e músicos. Enquanto nos 
Estados Unidos, um antigo planta
dor de amendoim dá ao mundo in
teiro o exemplo de uma qwxotes
ca campanha universal em prol doa 
direitos humanos, nos prendemos 
escritores e musicas. Enquant.o a 
80CW-democrac1a alemã luta, de Vl• 
da e morte, para evitar que o neo
nazlSmo volte ao Poder, nos pren
demos escritores e musicos. En
quanto oa palestinos batalham em 
auaa trentes, contra os que pro
curam evitar que voltem a possu1r, 
como os laraelltaa, um territ.Orio 
nacional próprio e, ao mesmo tem

contra oa seus próprios terro
L...----· nos prendemos escritores e 

Enquanto os iranianos 
rec:orustituir o seu império, 

~-ICIO as aombras de Ciro e 
prendemos escritores e 

Enquanto a Africa do Sul 
a negrltude local na sua 

&me&çia C1e converter-se em 
r,PMDeia nuclear, nós prende
ftícrl1tol'1es e músicos. Enquanto 

africanas lutam, 
•Mota•mte, para vencer as 

moléstias fataia dos recém-nasci
dos, crianças ou nações, nós pren
demos escritores e múalcos. En
quanto oa nossos vizinhos deste cu
ne-Sul do continente americano 
continuam a esmagar a llberdade e 
a nos contaminar com o seu co
mercio de tóxicos politlcos, mais 
letais qu~ os toxicos flSico-qumu
cos, nós prendemos escritores e mu
sic.os. Enquanto os somo:D&S conti
nuam a somonlzar a Nicarágua, nos 
prendemos escritores e músicos. 
Enquanto os terroristas de todo o 
mundo procuram os meios maia en
clentes de fazer a nossa periclltan- ~ 
te civilização nuclear voltar à ida-
de da pedra, nós prendemos escr~.; 
tores e músicos. Enquanto ~:-...a.. 
r.árioa católicos procuram, a t.oclCr""~ 
transe, converter a próxima reuv 
não do l-"ELAM, no México, no tú
mulo do "espirito de Medelin" e da 
•'teologia da libertação'', nós pren
demos escritorea e músicos. En
quanto centenas de milhares de 
nossos exilados, voluntários ou não, 
c u J e. existência a Revolução não 
reconhece, lutam pelo direito ele
mentar de voltarem à sua pátria, 
nos prendemos escritores e músi
cos. Enquanto o PapJ; do alto de 
1111a colina inspirada, re.-. para im
pedir que a paz seja a,_Jrande sa
crificada nesta luta de-tlnperialls
mos nucleares, que pe.ra 'OS nossos 
dirigentes continua a ser o ponto 
intocável de nossa pretensão a en
trar no clube daa grandes potên
cias, nóa prendemos escrltorea e 
múaicoa. 

EDQU9.1lto o mundo todo se agi~ 
ta neste fim de século, com os 
olhos voltados para o século futu
ro, nós nos divertimos em prender 
escritores e múaicos. como os 
zantinos em 14ó3 ... 



de nova da his
tória, de que até ele a fllosofla se ocupava 
com_ a obecryyão do mundo, quando sua 
função 'êra ocupar-se com a transformação 
do mundo. 

do~-h,;;-it.="'~~:;:=: 
~.....--...qu• •L..ji!LUC tender ao absoluto. pode 

aer Importante. Mas n~~ 
(1)1. 13-lf). ,---- -

.::t Decisivo~ de tato, é que a filosotla cristã 
sempre at.rloulu ao pensamento humano 

I uma finalidade ao mesmotêííípo iWcula.l 
yu ' pfifl@O. "D"ai aer ,!_Vida do homeniJ 
que q~r ser cristão, Uf}B caminh&da, como 
ontem tentamos esboçar, neste tlm de 
resma. ~~~~~~~~~~~~~~··1 
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• 
Quando Jorge Amado velo 

para o Rio...,.m 1930. tanto 
a literatura como a política 
brasileiras estavam em uma 

Jera de total transmutação 
l'de valores. JoséAmérico, 

com a Bagaceira. rem 19281 
tinha, não só levado o mo
dernismo para o Nordeste, 
mas •acentuado o carãter 
social de um dos _m:oyim'ell
tõs literários que com'e.s;.a. 
ram como uma reVPhl!áo 
lfieramente formal_LeSti-
lística. Jorge Amado, em 
193õ; lf.o Pais dq Carna'l}'!h 
lançava uma crítica acerba 
ao desinteresse, tanto das 
elites como das massas, com 
qule o povo brasileiro acom
panhava o novo mundo que 
começava ·a surgir; deris 
da guerra de 1914 · isd\ ê 

'das revoluções subsequen
tes. Foi então que o conhe
. ci, e~, em uma sessão 
do Oentro Dom Vita , ou-
vindo, silenciosa e pensati
vamente, as palavras can
dentes de um jovem sacer
-~ recém-ordenado. que-
vinha d'o Ceará com idéias 

ohhcas militantes, o Padre 
H' a m s es-

ecrdos e creio mesmo 
que não se conhecendo mu-. 
tuamente. Mas ambos ta
lhados para duas carreiras, 
nacionais e internacionais, 
d pwnerros na revolução ... 

erária 1e na revolu!éo es-
rritpal, que desde en..tâo 
arcari!_m__oL_l!Qs~s-
~· . 

n..... ,..,._ ~n"r.'I'\~J:..o J.n_ra 



,. 
u nf~ -;cr.t~ fiVrt":l 
~ Tristão d5nf~·rLL1L--

O
S poemas de Dom que indígéfíás, posseiros, 
P~dro Casaldáli- sertanejos, missionários, 
gá';-i qff.e ha d1:as b~;queiros? . 1 a ti f u ~

nos referimos mostram d1anos, m1lltares e poll
como a nos~a poesia tico~ travam. ~a luta 
mais moderna pode es- ternvel e ~cotidiana, ·en- f
tar ligada aos costumes tre fortes e fracos, e~
mais primitivos e a~s tr~ eSij)Ioradóres e _op:r;- ? 

.Jproblemas sociais malS ~. e ih r .e r~a~10na- • 
-ldramáticos_ dos nossos _20s e revoluc10nanos e 

aõorigenes. O romance t" ~?ten_c:ta e em s~a ex 
Maíra do maior dos pressao local mais au 
Sõsãn ro lo os arcy tênti~a, .c u j o desfecho 
R1 eiro, nao s - 4 tudo mdiCa, <!_zsgraçada-
lação de um grande ro- mente, que nao será. u~ 
mancista mas a da na- 4 happy end, Darcy R1be1- 1 
tural continuidade entre ro representa n e§ s e 
as orig·ens de nossa civi- momento o que há a;o 
lização no século XVI e mesmo tempo de ma1s 
os problemas dessa mes-1 p~amenpe cieAPAc~- e 
ma civilização na aura- , d maIs q u a 1 fiCa ' 
ra do século XXI. o tiamente estetico nessa 
drama da aculturação trtpll~e tlatallia do cO
continua. Não apenas o nhecrmento, da . e 
mesmo, mas agravado da; p~essao ar 1 1c~, 
na próprfa medida em consega_!l.íâo, ·e~ Mat
que os portugueses, qui- ra,_ consu~t9:nci~l o re
nhentistas e colonizado- a li s m o md1arusta em 
res vieram a ser os bra- nma obra que e cer- t, 
sil~iros vintecentistas e ta~ente singular e pio-~ 
embriagados pela glória nmra. 
de já constituirmos uma As figuras de Isaías 
quase-potência mundial. que voltou a ser Ará e a 
Pois enquanto os..,indíge- de Alma, que fugiu da 
nas conservavartf intac- c i v i 1 i z a ç ã o carioca, 
tõs os seus costumes, depois que perdeu o pai 
qu_ando ·isolados, ou de~ e sentiu o fastio de toda t:: 
camam d~stradamen ? a e x p e r i ê n c i a mais 
te, quando ~tegrados na ' devastadora, da droga à 
unidade nacional, os co stíbversâo impotente re
lonizadores p as saram, presentam de modo' es
em quatro séculos, ao · ~ tu pendo (desculpem o 
menos por três revolu- adj vo, mas esse encon- , 
ções nacionais, que nos tro do eterno masculino 
levaram da Colônia à In- e o eterííQTefiíinino, 
dependência e da Inde- n s selvãSiiiaís inóspitas\.,.. 
pendência à Interdepen- os nossos sertões é real-
dência universal. mente .empolgante e 

J)Jlde adjetiyas vulgares e 
sub c onscienEs) esse 
r ' contato porventura inso-

:::}- Mas o abismo entre 
aborígenes e ·aüemgenSJi 
p r o s s e g u e como no 
início. Nem a violenta 
tentativa de assimtlação 
políbca; nem a brutal 
aõ~orção p!y.tocrática; 

e mesmo uma suces-

í 
iv-a o n d a missionária, 
em s·empre @ Irad 
a pu r a esmrítuali

dade, mas na imeosição 
de costumes alhews aos 
p-essas~o~ulações nati-

lúvel mas perenemente 
dramático entre 0 mun- . · 
do superdesenrolvido e_o ) ' 
mundo prnt.itivo, não se 
áesenrola apenas na pe
riferia de nossas frontei- ) 

· ras geográficas mas no 
amago de nossa alma b 
b.rasileirã!io que tem de 1 1 

mais pãtético e profun
do. 

I 

vas con e mram romper 
as barreiras entrQ. esses 
~ms mundos. O máxim 
a que se chegou, em nos 
sos dias, é o do respeito 
recíproco entre os pode
rosos e os inermes, a par-
. a cfth!! wci
ncauom~o~don 
Agora interu§lhoa a mas 
s i m ultaneamente difi
c u 1 tada. Intensificada · 
pelo conhecirr.ento, pela 
c i ê n c i a antropológica 

. Tudo é a,m_bígua nesse p: 
contato. Tudo volta à 
origem. Tudo representa 

/

uma luta incessante do 
homem contra ·a mulher, 
d:--. mulher contra o ho
mem, e de ambos com ou 
contra Deus. Pois, por 
mais que Darcy Ribeiro 
nos mostre esses~ois r -
fugiados da civ· · ao, 
que procuram e - na 
volta às raízes primitiv~s 
o camiriho da verdadeira 
Redenção, C.Jmo d O i s . 
fugidos de Deus, é a mão 
àeste que continua pou
sada nessas duas crian
ças, vítimas do mundo e\ 
de si mesmas. E o autor 
participa visivelmente 
dessa luta dos seus per
s o n a gens. Conseguiu, 
partindo de uma ~ên
cia totalmente os 

j 
mais moderna e pelos 
1!} é t o d o s missionário 
mais racionais e auteií
t" i camente evangélicos, 
ão respeitõ p e i o s cos
~umes dos índios, segun

do o direito inato à sua 
própria cultura. Pois os 
civilizados se revelaram 
tão selvagens quanto os 
primitivos. Mas, ao mes-

d mo tempo, essa solução 
·1 humana, evàngélic-ª e 

exnerimental é dificul
tada pelo espírito prag
mático, plutocrático e 
potencialista, de qu e 
preciso, a todo t nse, 
assimilar os indígenas. 

Esse drama contínuo, 
no século XVI ao século 
XX, como ·ec e 
sas letras? or um trípll. 
ce tipo d indianism 
clássico o 
realista. 

O clássico, represen
tado por Santa Rita Du
rão e BaSilio da Garr.a, 
como seus representan
tes máximos, era o do ín
dio como simples tema 
estético O om.a.nt.irn \ 

m, 
a realidade indígena, 

sem o menor sinal: de~ 
· d e..a.l ismo "romantico, 
mas a:o mesmo tempo 
serrí'nenhurr.a preucupa
çâo de exotlsmõ regiona
lista ou de sertanismo ? 
. socialista. roohzar ·esse . 
m ilagre estético com que 
Darcy Ribeiro se cansa-
ra como o primeiro dos 

nossos grandes cientis
tas ciais a conseguir 
ser, igtlalmente, um de 
nossos maiores roman-
cistas. · · 

E mesmo poeta. K 
Pata isso, bastaria esse 
:mirável capítulo Avae

t. rl n m;~ n t.IL rl P A mm· P 
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Q UATRO ~ consi
deráv~:neatà fase em 
que a cultura literária 
brasileira continua a so

frer, na carne, o peso da censu
ra. prévia <eomo o demonstra a 
a.preensão policial de romances l 
como o de J Louze e o de 
Re , serão um sl-
n de p avera? Refiro-me~ 
aos de p~ rrancls, Am!r 
~ cá1D4t em traduçãõ""'tii= 

ãê( pour causeJ, D~tS*z §l
beiro e ar e Amado. magens 

dos, uma situação de cronista 
internacional lnsupera.do, só 
comparável à de um Newton 
Carlos, que veio confirmar e 
acentuar sua imagem de ensaís
ta de vasta cultura social e filo
sófica, já revelada em vários vo-
lumes anteriores a este. 

\do Brasil ~~ofe:na cidade, no f exílio, naa aelvas e no campo. 
Comecemos pela estréia ro-1-. 

~ca de Paulo Fra~. côin 'l 
o aeu Calze~a dê Papel (ed. Civl- ' 
lização Brasileira, 1977) de tão '1 suwtiyo tjtulQ... truncado. Con- \<='

~ feSSQ ..aue,~rincipldE ~- Jl="' 

o m liêieHa o C1u1 1!-furoífianeen eo~ jt=~ éJ 
térários, pois a copf.&:prllçãa á ,a 
própria essência do aeu mpdo .de 
~ ap mesmo tempo real e ima
!Wuí.ria. Neste memorial orna

- o o 

1 ~ rava eparar-me 
com um exame anatômico geral 
do Estado Novissimo, enquanto 
não chega a hora de sua autóp
sia, e me pareceu encontrar ape
nas uma imagem implacável, 
embora. verídica, do .solo e do 
subsolo de uma alta. sociedade 
carioca. em plena dissolução de 
costumes. A medida que o ro
mance avança, porém, cada vez 
mais animado por um rico acer
vo autobiográfico e cortado de 
pinceiadas memoráveis sobre a 
situação politlca atual, a ima
gem lnicla.l de um romance lo
cal de costumes ae vai alargan
do cada vez mais, a.té atingir, 
no final surpreendente, mas um 
tanto romance-policial às raias 
de uma visão panoramlca do 
mundo contemporaneo e de suas 
tremendas proporções "apocalíp
ticas". 

O autor. depois de partici
par em sua mocidade, dela ain
da tão próximo, de uma toma
da de posições radicais à. esquer
da, em matéria politica, não par
tidária mas militante, conseguiu 
conquistar, noa anos de seu exí
llo voluntário nas Esta.doa Uni-

erasil de 1944....& 190Q. gravado 
por uma das penas ma'l.a infor
madas e incisivas doa dois após
guerras de 1918 e 1945, é inútil 

4procu;ar CIU'&pUQM gne calham 
I eJ,D- personalldadea ylyas. Não se 

trata de um romance à clef, nem 
de um reflexo apenas realista 
dos acontecimentos, que culmi
naram com o Movimento de 64. 
Todos os seus per,anagens, do 
narrador Hugo Mann ao anti
herói Paulo Hesse e às figuras 
secundárias, mascullnaa e femi
ninas, que os cercam, são de ti
po composito. Em todos entram 
elementos reais e imaginários, 
como aliás acontece com os ver
dadeiros romancistas, mesmo os 
mais realistas ou mácicos, como 
um Truman Capote ou um Gar
cia Marquez. 

A princípio, e pode-se mes
mo dizer até quase o fim, à pá
gina 190, 1 onde se encontra a 
chave do enigma, que nada pa
recia oferecer até entio de enig
mático l o tema parecia ser ape
nas o da frustração de uma ge
ração autenticamente revolucio
nária, decapitada pelo a.dvento 
de uma fal:Ja revoluçlo, direi
tista, capitalista e quando multo 

tecnocrática. Junto a essa frus- tole France e do dUetantlsmo 
tração se manifestava o fenôme- neoclásslco. 
no da traição e do renegado, que O narrador é o desaguadou-
passa, de armas e bagagens, por ro pessoal, como sua geração em 
simples oportunismo, para o geral, de todo um conjunto de 
campo dos vitoriosos e reacio- afluentes culturais, dos maiS 
nários. Hugo, o narrador, é a fi- tlustres, em que se conjugam o 
gura do irredento e frustrado. psicologismo de Proust, o pan-
Hesse a do traidor e renegado. 6exuall.smo metapsiquico de 
Entre os dois a massa amorfa Freud, o pessimismo de Becket e 
dos figurantes, especialmente no o lmanentismo histórico de 
clã social e mundano, que se Marx, sem esquecer um toque 
apropriou dos esquerdistas ven- nietzcheano do culto ao poder. 
cidos para os suprimir ou cor- Toda essa herança cultural é ex-
romper. O narrador aliás, que pressa sobretudo na figura vlto-
aparece de vez em quando como riosa e m&searada do suposto re-
o porta-voz do próprio autor e negado Paulo Hesse, abominado 
de suas frustrações e persegui- pela esquerda vencida, mas adu-
ções pessoais, é o que menos se lado e consagrado pela direita 
mostra. vitoriosa. Subitamente, quase ao 

Tudo gira, praticamente, em final do livro, numa conversa 
torno da sombria e complexa fi- acidental dos dois companheiro:~ 
gura de Hesse, a quem o narra- de estudo em Yale e de convlc-
dor de vez em quando atribui al- ções socialistas idênticas na mo-
gumas de suas próprias convic- cidade, o mistério oculto se re-
ções do "crepúsculo dos deuses, vela. Hesse passara a ser um in-
que também são as minhas, do rormante da KGB, que aderira 
fim irremediável da ciVilização para melhor servir às suas con-
burguesa. Aliás, a palavra Goter- vicções pessoais. Ou, em suas 
darnmerung, do final da tetralo- próprias palavras: "Nós, quando 
gia wagneriana, aparece no se criarem condições revolucio-
próprio desenho da capa do 11- nárias, estaremos preparados. 
vro, como arrastando em seu Não repetiremos Brlzola, Arrais 
crepúsculo toda a infancia do ou Allende". Todo o livro e suas 
autor e a superação do mundo peripécias, adquirem então uma 
de idéias em que fora educado. repercussão internacional, que 
Para nós, da geração que mal supera de muito uma análl.se da 
conheceu o uísque e a droga, mas revolução apenas brasileira, pa-
~'!:embebedou de Anatol! F[anc~,~ ra ser o reflexo, como sempre 

.:PJ~~-l~-=..L--a ...... ~g..,e,._<como aliás o pro- tem acontecido em nossa histó-
prlo...Etoust que !oi o ,!ll8.1or le- k:. ria, de um acontecimento histó
,OdO literário dessa-geração à Í rico universal e da importancia 
s~te) para nós esse mundo capital, do segredo e da ambiva-
terminou em 1914. lência, neste crepúsculo de uma 

E literariamente em 1923,\ era. Só então aparece também 
com o artigo Un Cadavre, em um obscuro milionário america-
que Louls Ara.gon comemorou, no, Ja.ck, que era na sombra o 
vingativamente, a morte de Ana- agente secreto da CIA. Quase no 

\,... 



negar, a essa. chamada. e~ 
s12Pw4a unoluçcjQ_a coerência. 
f1Qe vem ae tncompatlbll1za,ndo, gra 
datlvamente, com várloa aetorea de 



Tristdo de A•hayde ~JL 
nheclmento da ra~e, vivi
da dia a dia, a descoberta dos! 
liderea locais, o cultivo do fer
mento daa futuras comunida
des" (págin&s 34/36). 

5 - Do aeu Diário de 
8.4.74: "Estou há diaa, pro-



Exa.tamente como está. 
rendo hoje em dia. Inclusive 
tre nós. Eis como se ex;>rime 

::t:~=M~~~ o 
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" ,. Vítimas ou algozes--~~--.... 
~- :Z 5"/~i j, 6 Tristão de Athayde 

No prefácio de um li~~ que p3' um exemplo frisante dos aspectos 
bliquei em 1969, Violéncta 9* 'liíP contraditórios desse fenômeno cor-
(ed. Vozes>, oom têitos de var 

, datas e cartas inéditas escrevia- rente do mundo moderno. E que 
~ ~inte: ' - c:fveio consternar aqueles que aincla 

"A maior am~aça de. suicídio acredlt~ eu, que um dos 
col«:tlvo da. h~m~mdade <e) a ten: sinais típicos da civilização brasi
t~çB:O ~a v1olen~a .. Bem. sei que ha !eira na América Latina é a prl-' J Vlolencla. e violenc1a. Ha a violên- .' • . 

::. ela dos bons e a vlolêº-.CiaJlOs maus. maz1a no~m.al da não .v~ol.encia Não foi uma vmgança exerci-
A Viõlfncia dos bellc®os e a ~olêp- sobre a v1olencla. No epJSodlO de da contra pessoas. Foi um reflexo t1 cia dos paci~i~. A violên a do Ribeirão Bonito, porém, todos os as- condicionado pela "violência dos 
a~~io, (masT.:. pect® da violência, co belicosos''. Foi a r!volta justa de ' 
80 ha uma VlOl~ncia que devemos 4desculpãveis v· uma ira coletiva, contra um obJ'e-
cultivar .sem limites, a violência da • . • 
renúncia à violência por amor ao ~ o gra e B de t:.Uma casa, umauaredes que ha-
Amor <pref) ... Nã.o creio na vtolên- missionãr· viam testemunhado o a~l.mi-

'

cia. Mas .se a revolução não vier - descr noso e sim~vam o crime na mu-1) 
-: gela inteligência, virá de moaõViõ. rido: "No dez das pedr~e o tinham pre_, 

lento" C carta de 9. V. 19M>. E numa reu há uma c .senciado. Foi u..... rea..li ... tipt--~ outra carta do meamo mês c:omen- .._ r-v ""' 

~ ::v:i:&:itf:ls anf#-~J ~:n~~op~a~::O a da cr:,:= 

cta. euaa dezenas 'i: comunAHea e .Joio Bosco, defendendo a Uberda be . Serã sempre a reação jlna • 
..P m!Jh.aw de ps!üdõMüínnlãtlã$ que d • .... .~_ eatãO aendõ presoa ind1scrlmlnada- e '·~ Tv..o.u o JIIO'IO participou d dos~ldos, dos~tlçados,t 

mente e huml.lha.dos ou mesmo mal- destruição, com as mãos, paus e dos torturados, de todas aa vitimas 
tratados fisicamente, da ma.neira pedras ... Depois de uma oração pe. da àiãlãade humana e das inatitul. 
mata abominável. cada um deles é lo Padre morto, o povo resolveu 1 ç~ sociais, injustas e opre.saoru. 

Jum pequeno vírus de ócllo inocula- abrir~ portas da cadeia, para nun- Foi um gesto~ não de ódio. 
~ D=O r Ciili&ÇiO• "]Jii'a aua.- ca mais nin&uém ficar preao e ser Pois a ira é uma 1~e~a_~~~1-.J ií~ . .-...-). ---~.......;;... 

12 anos, ~ aemen- Jud!_!.do injustamente. Todo o po- ~seq e l.mRu1slD coútia o 
tes de ódio e de violêncfa, inocula- vo participou com muita lira e se- mal, mas que não contiinlna a con-~ 
das no corpo da Nação em 1964, es- de de justiça, e quem não podia dição humana. Ao passo que o ód!!l;J 

=1 tão dando seus frutos amargos. Õs destruir ficava encorajando e ani- é uma paixão friamente cultivada, 
mais recentes são acontecimentos, mando. A frase que mais se ouviu cfll'e corrompe a natureza hum•na. 

lcomo sequestro e seviclg_ de um foi ·esta: "Esta cadeia não servi 1r ~ por~ que poeaamoa 
bispo, bombas lançadas por mãos, para fazer justiça. t melhor tirã- entender esse gesto de ira popular, 
qüe a policia nunca ohega a iden- la logo". (JB 21.10.76). V02 ào Po- contra o assassinato de um juato, 
Wig,r, et pour c:g.uae em ~ea deti-vo... a atiwde deste é que supera esaaa 
mstJ.tutções cultura.Js, e.scolaa, em- . Nesse episódl.o, tristemente ru.s')f' duas faces da violência. o Padre 
presas oa caaaa particulares, os u. .::.f tõriça, do RJQeirio Bonifõ (iron!a Jbão Bosco se revoltou aonka u 
aass1natosdem1slonárloleemeon do nome ... ), en~tramos as tres torturas, essa nran, lnCCIQfrrll!et.. 

• - espécies de violêneJ.a. a que de ini- ....- c: e- r 
tar as v!olêooias de ~pla :ta~ I c1o aludimos. A '"violênela dos bo.Jls" 'l que nos eatá. corrompendo e IWICl
em punho com que a !i~ foi o ato ào povo dêitfulndo a ea- · tando toda uma aéne de vlol6n
GeDSUla prévia contlJwa 19íhP.e- dei&. A "violência slo.s ma.us" foi o cias em ca.deia. 11486 co~ zeagtu? 
dtt'aí jornaiS niõ privilegildoa, a assassinato- do missionãrio pe- Pela violência? Ao c;g,ntrár1õ. Pro- 1• 
P'übU,.,.,.ão di ldêfâã que desa .. "'- "'lo policial, ~ consequência do testando pacificamente contra a 
~ -- ,. reglme_arbitr.árlo em ~1"' • 

dem as autoridades ou apreender Quanto à. "violência ~ue devemos violenc~ e tentando convencer a 
edições inteiras de hebdomadários cultivar sem llliiite.s", foi a inter- autoridade policial de que seu pro-
como Opinião ou Movimento. v~nção pacifica d'o jesuita e do cedimento era lnjust!ficãvel. Morre~ 

Tudo Isso é a prova de que esta. BlSpo, em favor d~ po~r.:s ~ul~e - pela C!l!§a_11fl Bem e por isso sua 

o::f mos c~lhendo ~ frutos ácidos ciasJ ~! ~!tu:e~~:~ii<n: f~i~lé~cr!01~~; morte foi morte c~.t.. mártir, ~n-
se_!!!_entes de ódio e de obscurantis- amor do Amor". liãoíato da palavra. Pois agiu co 
mo polltico, lall)&das há 12 anos o ·assassinato do Padre não foi mo Cristo ao enViar seus fiéis para 
paaaados. Mas ~ a violência é um caso iSolado e é de OOdo em to- J pregarem sua mensagem "como ove-111 
um Proteu de muitas taces, algu-? Ido injustitleãvel.!!: um ex~ lhas entre lobos" (Luc. 1!3.). Não 
mas até mesmo .-tt.tvu, um. epl- · ~da regime de ~ça e nao de como lôbõS entre lobos. Portanto 

.~ ~· que nos donuna, pela re- • 
t6d1o iaDirento, ...,~o ela eadeia pressão à. liberdade de Imprensa, ~refer~ morrer a matar. ~-
• .....,. BDaUo em 1\fato Gros- pelas mortes mistel'!oaas na pri- tllD& e nao a~.E. CÕm .isso esco

iO; fiiUA, em -. Bi'at6rlial ~o Jio, pela aupresaão do habeas-cor- lheo a melbotr parte. 

13 • ,-:;-



1 't~' \'fio A metarquitetura ~ 
'8 \I'] J Tl'istão de Athayde .--

ho~ e convictas, em r 
nada ofendem a pureza 
da autonomia estética, 
como recomeruta a graJ}-~ 
de figura 'humana, que ~ 
ele sempre foi e continua 
a ser. Suas evocações de 
infancia, naturalmente, 
me tocaram de modo 
particular. Junto à casa 
da Rua Passos Manoel 
(hoje Ribeiro de Almei-(l 
~ome de seu avô),!\ 
em que nasceu no ano de 

1

1907, foram morar meu~ 
PWs recém-casados z e'P 
t)&i. Ali nasceram três 
de minhas irmãs. Sua 

'1-f- rÇ 

..... 
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•/_ r.\~"'~ ~ ~ 
lndigenis~o e antiindigenismo 

Para fecho desta breve 
excursão, pelo problema 
das relações entre civi
li z a d os e primitivos, 
não poderia faltar uma 
referência, embora rápi
da, ao status guestjon.i§ 
no Brasü. E no momento 
atual. Como sempre, vá
rias soluções se defron
tam, algumas analógicas 
e outras contraditórias, 
entre indigenistas e anti
ind.igenistas. A mais ra
Mctll dsii&B 11ltimaa con
sidera os nossos índios 
como um anacronismo e 
sua defesa como um ro
mantismo dispendioso e 
inútil. Seu desapareci
mento deverá mesmo ser 
favorecido, ou por bem 
(integração) ou por mal 
(extinção) , pelas molés
tias, pela construção de 
estradas ou pelas agres
sões dos próprios matei
ros e fazendeiros locais. 
O progresso, para esses 
antiindigenistas, é um 
rolo compressor irrever
sível, exigindo a extinção 
dos mais fracos. Para eles 
os indígenas represen
tam apenas o fim de um 
tipo de humanidade, ha
bitante das maúu e in
compatível aom QS cida
du. A corrente a7'ttiindi
geni8ta menos radical 
Ofjft4 ReZa integração 
'ndô forçada, apenas por 
bem e por meios pacífi
cos. Quanto àl duas cor
rentes indigenistas são a 
da evangelização. de tra
dição missionária, e a da 
aculturação, de tipo ron
doniano e secularista. As 
duas de modo algum se 
excluem, pois a verdadei
ra corrente evangeliza
dora nada tem de co
mum com o famoso com
pele intrare, de uma fé 
imposta. E sim pelo res
pei to tão rigoroso aos 
costumes indígenas, co
mo o pregado pela cor
rente rondoniana de tra
dição positivista. Essas 
duas correntes, perfeita
mente compatíveis, é que 
representam a posição 
117.lis sensata, mais tra
d icional em nossa forma
cão histórica e mais de 
acordo com os princípios 
da etnologia contempo
ranea. E' a posição as
sumida pela Funai e pe- • 
l-a CNBB. cada vez ma is 
preocupada com o pro
blema e procurando ori
entá-lo no sentido de 
uma evangelização acul
turadora e não apenas 
convertedora. 

Quanto aos indigenis
tas puros, basta citar o 
nome, já hoje tão in
ternacionalmente famo
so como o de Ron
don, dos irmãos Vi las 
Boas. Eis, por exem-_,_ - ........ ..... ~.:- ,..._1--

Tristão de Athayde 

ra coisa a fazer é acei- ranhão em 1939, que nos 
tá-lo como ele é. O índio diz, mais do que qual-
é alegre, entusiasmado, quer dissertação fisolófi
tem aquela felicidade ca ou científica, sobre a 
plena que só encontra- inumanidade dos proces
mos raramente no ho- sos monstruosos, utiliza
m-em civilizado; não co- dos constantemente no 
nheço gente mais feliz, contabo entre os preten
mais alegre que o índio. sos civilizados e os ver
Se fossem tristes, revol- dadeiros indígenas. Estes 
tados, eu não teria vivi- são mais autenttcamen
do 30 anos entre eles. E te civilizados, em regra, 
nesse tempo aprendi de- do que os pretensos ci
les a serenidade e o equi- Xfiizado,s, embora geraJ,. 
líbrio. Temoa muitO'fi&B ....,...,..~ 
aproveitar d4 cultura nas como fl1ti6r~ 
dos índios, mas infeliz- particularmente feroz de 
mente pouco podemos onças do mato. 
dar em troca. Nossa Contra essa concepção, 
civilizacão e s t d mais visceralmente monstruo
preparâda para destruir sa, mas ainda vigente -
os valores. humanos, que tanto nas populações ig
eles cultlVam, do que naras (que sacrificaram 
para preservá-los... Só o tuxaua dos Urubus da 
depois ~ muitos anos de narrativa patética ' de 
recondtctonamento o ho- Darcy Ribeiro, aos seus 
mem começl! a perceber preconceitos bárbaros de 
os v_er~dezros • va.J.or:es pseudocivilizados) como 
dos zndios ... Ha muzta em círculos sociais bem 
co_isa a9ui na selva 9ue mais elevados - é que o 
nao aduz.nta ser expltca- insigne ~ dedicou I 
da. Tem que ser mostra- sua vida-neroica e seus 
da ao vivo, pois ultra- herdeiroll nas selvas nas 
passa o limite da lin- cátedr~ 'ou nos exilios 
guistica. C! índio ~eve como Qííicv RzbWo, de: 
ser entendido por nos. O dicaram as suas O pro
índio não pode e não <!e- blema do contato entre 
~e . desaparecer. N ~o " civilizados" e "primiti-
e JUSto que ~ . . assz!_lt vos", tão recentemente 
c h a ~ a d a czvzhzaçao atualizado pelo esforço 
permzta q.ue toda uma de integração nacional 
cultura seJ4 ~rag~ por da A~ 
uma frente paonezra, que é semelhante ao proble
sequer. repre~~nta a nos- ma, igualmente t ã o 
sa soct~dade . (c f. Man- atual, da psicoterapia e 
chete! J a n e~ r o 1~75). dos limites entre a "nor
Perfezto. Fo_z partmd~ malidade psíquica", e as 
d~ss~s prem_zssas de m- suas " anomalias". Como 
vencw _zmed~at_a e de o~- escreveu recentemente o 
s~rvaçao obJe.twa que fz- psJ9.uiatra José otaz1ig de 
ló~ofos e etnologos. como Freitas: "O conceito de 
L~vy Strauss, .Malmows- PSiquiatria como uma 
kt, Edgar Morm e !antos atividade poiética, no 
out~os chegara"!' ~ rev_o- sentido aristotélico de 
luçao cultural ~ndzgems- criação pelo encontro e 
ta. de nosso~ dzas. Entre pela troca bilateral im
nos, se as fzguras _de um pulsionada pelo amor, é 
Couto de Magalhaes, de eticamente mais defen
um Ronfion, de um Ro- sável que pretender assi-
quete Pmto, de um Flo- "la · t · 
restan Fernandes, entre mz r a pszco erapza. a 
tantos outros, têm de um '!-t!> d_e consequenc~ 
ser evocadas, é imperio- ~revzszvezs e d~ ~r?,babi
so que citemos, ao lado lzdades . calc";llávezs , c~
desses precursores, um m_o a czrurguz. e a medi-
homem como ~arcrt Ri- ema. . 
beir um dos mais altos O mesmo se deve dazer 
v ' ra da etnologia e fHJTtí
anJropológica e, como se ~ula~m.ent~ ~ pre'tef!-34 
sanP vitima de um ter- ' asstmzlaçao dos índtos, 
rorts'mi?:&Jt!zco-cult?liizl, pela iml!o~~ção _de um t i -
desgraça mente ~inda po de .cwzl~zaç~o, tantas 
e111JJi.g.or, como se vzu no vezes znferzor a sua pre
recente episódio de sua tensa primitividade. A 
enfermidâde de que fe- devida aculturação, en
lizmente se saiu galhar- tre civilizados e indíge
damente. Seu último li- nas, deve ser, como a psi-

l
ro llil:í Sai à pmcn.ra~ coterapia, "um encontro 
~ Deus. Ensaio de Etna- em que é necessário dar 
o g i a e Tndigenismo amor a quem dele care
ed. Paz e Terra, 1974) ce, para reparar um 
uma contribuição pre- mun4D interior (ou so

ei os a para a necessidade cial, no caso da etnologia 
de compreensão da cul- e da catequese, digo eu), 
tura indígena, com seus esvaziado ou em vieza de 
1wlnrP.~ P.!l.1'lirif1t.n.i!l. -nrn- ~P fTnnmPnfnr" .<:Pmt.n.dn 
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Tristão de Atlwydt> 

Em três atos se desen- que ontem nos rejería- era l o u c o, restituíram
rola o dmma da sacie- mos, tratam com mais me a liberdade. Procurei 
dade em face do crime: rigor os crim~s políticos emprego. Nin_guém me t=
punir, encarcerar, soltar. do que os c r i 1n e s queria. Verifiquei que ti
Em todos três está em comuns, não é por qual- nlíã[ ierdido o crédito Cf:! 
jogo o maior ~ nosSQ§ quer espécie de _!],u- f: juízo. Então me fingi de 

~ibens, a liberdade. Pois é ~m de socio-1 louco para voltar a ter 
óbvio que não há crimes ~· E' ~ casa e comida. Por amor 
e sim criminosos. E po1· cupação l da Segurança de Deus não me mande 
mais abomináveis que Náaona ou dos interes- embora" ... A restituição 
estes por vezes se mos- séSdo Partido e não por aa liberdade lhe f o r a 
trem justificando o direi- n·co!tsideracão aos direitf!f lfi ~nais ~enosa d~ que a in-
to de puni1·, nunca dei- !I da essa humana. PO JUSta mternaçao. 

JXaJn de ser criaturas hu- O próprio Beccaria, Quantos crimes sã o 
'-I manas. Como nunca que iw seculo XYJll prô- cometidos como no caso . ( ' 

d e v e 1n o s desconhecer } curou h ~z z a...z;..._aM de C r a in que b i ll e , 
que a prisão é sempre penalidftap;-=interprefa 0 famoso personagem de 
um mal menor. E a res- tand~io-1' Anatole F rance, por 
tituicão da liberdade um ::jnais o q .. ue a mensagem~ aqueles a quem a socie-
problenta tao g r a v c de Cristo exprmurª-en dade ainda é mais irnpla-
quanto a sua privação. termos sobrenatura.i.s., to cável do que a prisão, 
E-:'1 torno desta é que vai 4 ho1:_ esquecido ~ sobre- pois esta lhes retirara o 
gzrar uma Semana da pujado pelos vingadores 4crédito de honestidade, 
Pastoral Pena, entre os e promotores dos direitos como àquele p s e u d o -
dias 30 de setem~T~ e 4 do Estado, contra os -:f:louco 0 crédito de juízo. 
de ~ u tu b r o ~roxzmos, "inimiJl.El do 12QVO" ou os Por estas ~é que 
dedzcada especwlmente 'inimigos das institui- essa Comissão de Pasto-

~( c;.o problema do "egresso - -és!> HaJ·a vista o que · l Penal acaba de en-
d 

. _ , 1a 
as pnsoes. sucedeu com os nossos viar ao Governo toda 
Criada pelo Cardeal D . estudantes do1 miem uma série de sugest6esF 

Eugênio Sales, Par a a serem introduzidas no 
"prestar assistência reli- Código de P r o c e s s o 
giosa a todos os presos Penal ampliando a li-
recolhid-os a o Sistema ( Lyon em Fran~ be?·dade dos juízes cri
Penal do Estado da Gua- truído por dentm", C07TW minais no sentido de que 
nabam" e ainda para ll~e prognostic~ pri-r sejam fornecid_os: aos li
"proporcionar meios pa- sao um dos seus tortura- berados da pnsao ates-

.---. ra a recuperacão d.Q:..:JJLe- dores. E' o caso de [em L t d d b d' t e 
• 'J.u.- r a os e . o a con u a. . 0

" a Comissão Arquidi- brarmos um texto mag- folha-cornda que factlz-
ocesana deP a s t 0 r a l nífico d~ ng_§sa Pastoral tem a sua reincorpora
Penªl se uuseia nos mais ~·- "Como se pode ção à socieda<te. 
típicos textos da men- d · t ·z t 

ormzr ranquz amen e,'"' Essa extensão dos po-
sagem de Cristo, como 0 sabendo que nossas p_ri- d · d' t· na 

~
seu próprio apelo: "E _ . e r e s JU wa wos, 

, . soes regurfi!:tam de gente · - d d caso estava no carcere e mes- - aprecwçao e ca a 
ttes a mim" (.Mt. 25, §6) ~e gent~ q~e nduncaBou-f criminal em particular,~ 
Õu de s. p v em- vzu 0 anun~w ~ oa- e~tá na linha da ma~ !a- n 

~ ~ 
Nova porque nunca teve · z l st{ a brem-se dos presos como - ' _. -:- c t@a _proces~a ~ c . 

- - . . - escola nao j1equentou a Como esta' n.;tidamenteb se voces e we em n -- . - ---- " 1-

pz-isão com ele§" (Hb. 13, ,EO!J11.E1tdade... de fé, 1:~o1Jl dentm da verdadeira~, 
3). ~}~onheceu ~mCJ- jamz:za C07J:_cepção ~ da cri-

N l . d . bem consütwda n a 0 minalidade e d o s cri-. o c zma e mnganca , 
;:;J.. d f' z· · l sabe 0 que e 0 anwr, minosos Se é uma ilusão 1e~enc~ .· t · -

a que, para oxa men e, . , d l t nunca expenmen ou a j:ensar que a prisao pode 
levou a humanidadetamzzade. Isso sem falar, · regenerar o criminoso, 

~
uma cf1;ilh acãQ.... baseada acr?s.cento eu, nos presos seja de crime comum, 
na' primazza das valor es polztzcos • nos que somem ~ seja de crime político (e 
materifJJ.b. a~a- 8~!!!.-!e saber gy:e df:§tmo no caso dest~s só can
ção das penalidades das tzve1 am 0~ em nome ;!e segue consolzdar suasr
prisoes, como a preo- que autondade e s t a o convicções), façamos o 
cupaçãõ de reabilitar os presos e assim por dian- possível para que ela não 
crilminosos, é taxada, ho- te. agrave a temibilidade 
je em dia (pelo próprio Mas a volta à liber- dos criminosos comuns. 
Ministro da Justiça nor- dade, co~en-p E possa ser para eles, 
te-americano, Saxbe) de do, é um problema tão na volta à liberdade, um 

"-i sentimentalismo barg{Q. grãve como a sua supres- processo indireto de re-
e até mesmo de li- s"ão. Se o é para os povos cuperação daquilo que a 

\ifidade com a ermi§.:~\\ em massa, como estamos sociedade lhes negam. 
~ sividade': d~ um ~1/ vendo agora no caso ~e Quando_ não se torne 

que perd u noção if;;Portugal, quanto mazs uma a g r a v a n t e na 
. e1_ o s_ó ~e~ef para. cada indivíd.uo e1r: mácula que pode deixar 
cwdar daquele bznomzo partzcular. Ajranzo Pez- nos próprios inocentes 
social a que ~ re- xoto cost'IY1la11a contar (}.r quando em contato con:. 

uziu a sua f i l o s o f i a caso q u e presenciou, a polícia Como aquele 
ocial: qúaiülo dirigiu o Hos- · 

, . . l d Al. personagem do conto de 
ta "os amigos e os . pzcw Nacwna e te- M 1 d d A · 

. . ac w o e sszs, que 
inimzgos" a que deram nados. Verzfteou que f . t't . d l . 
o?wme de Wehrphiloso- um internado simulava r 02 res 2 _u:r na e egacza 

h . M ·t d. , a loucura. Levando-o um Telogw que encon-.=:\. p r e. uz o wersa e a _ _ . t 
atitude cristã, ou conw am,igavelmente a reco- rar~ na ru~, s~m con-
deve ser c1Tstã~m face nhecer a simulacão ele segwr, depozs dzsso, en
da criminalidade e dos lhe explicou: "Do~tor. contrar emprego, Pois 

.,_;,,,;.,..a oa f.LL-ni: trt co l ; f_, ,_,; nlann.Ll • d 1J.3JJ!l.li~d1.1d.l'k!e!<..lk!t!&-.l.l...l~~..~-~ 
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~ A missão universitária-----.~ 
ft/'J} f}-~ Tristão de Athayde 

A instituição e o espírito universitários, nas
cidos na Idade Média, assumidos pela Igre
ja e gradativamente incorporados à civili

zação industrial moderna, que se prepara para 
transpor um momento histórico capital, com a 
passagem do século XX ao século XXI, derivaram 
de duas instituições grupais da antigüidade clássi
ca, os Liceus e as Academias. Estas, por sua vez, 
representaram a passagem do fenômeno educati
vo individualista da relação pessoal de mestre e 
discípulo, a um sistema grupal de mestres e discí
pulos. Três centros institucionais do Ocidente 
cristão representaram o espírito da Idade Média: 
'em Roma, o centro teológico; em Aachen <Aix-la
Chappelle), o centro político imperial; e Paris, o 
centro cultural universitário. 

A partir dessa unidade tripartida, teológico
polít ico-cultural, o sistema universitário também 
se tripartiu, sob a direção do Estado, a partir do 
período napoleõnico; das próprias igrejas, católica 
ou protestante, ou de instituições particulares. 
Essa distinção institucional ou administrativa, em 
sentido pluralíst ico, não alterou entretanto os 
sinais t1picos da própria instituição universitária, 
que hoje assenta em três pilares ideológicos, que 
se podem denominar como: universalidade 
cultural; especialização científica e participação 
social. 

O princípio de universalidade é a base da 
instituição universitária. E de sua missão cultural 
unificadora. Unidade na pluralidade. Essa finali
dade primacial faz do ensino da filosofia o tronco 
da missão universitária e do seu apostolado 
cultural. Essa extensão filosófico-teológica é o 
tronco de sua universalidade, através das ciências 
e das artes. A universidade visa, primacialmente, à 
formação do homem integral, como base de uma 
visão global do \lniverso, e o cultivo das idéias 
gerais e dos princípios de unidade global e huma
nístico do ser humano. Daí o seu próprio nome de 
universidade. Ela deve ser os alicerces e a cúpula 
da cultura, como síntese e justificati
va da unidade da espécie humana, 
acima de todas as variedades raciais 
ou políticas e de suas raízes ontológi
cas e transcendentais. 

O ensino da filosofia, portanto, 
em sua integralidade, desde o conhe
cimento experimental e intuitivo, in
tegrador da espécie humana, é a base 
de toda a sua missão cultural. A '·· .. 
partir dos rudimentos psicológicos ~ : i 
até as grandes intuições metafísicas. 
Ensinar a pensar bem é, portanto, o 
fundamento de toda a missão univer
sitária, como ralz e fronde da cultura. 
Tanto no plano da ciência, como 
conhecimento do que é; como no da 
moral, como orientação do que deve 
ser; como no da estética, no plano do 
que pode ser, _eis a grandeza suprema da missão 
universitária. E precisamente esse espírito de am
plitude e de correlação dos conhecimentos que 
constitui a essência humanística da universidade, 
como visão do homem todo e de todo o homem, na 
sentença famosa de Paulo VI. 

Despertar, portanto, no aluno o 'iientido da 
generalidade e da interdependência universal 
<pois o homem não é uma ilha e sim um oceano), 
tanto no plano especula~ivo como no plano prãti: 
co, é a essência da própria função universitária. E 
nesse sentido que a frase de Terêncio, de que 
"homem sou e nada do que é humano me é 
estranho", pode ser inscrita no pórtico de toda 
instituição universitária que se preze. É o homem 
todo como síntese do universo que está na base de 
toda a preparação universitária, visando à integra
ção do homem inculto com o homem culto em 
cada ser humano. Pois não é o homem exclusiva
mente culto, nem o homem exclusivamente natu
ral que significa o verdadeiro ser humano como 
centro e finalidade natural da própria Criação. 

A cultura geral, meta de toda instituição uni
versitária, não significa a elaboração de uma elite 
de homens intelectualmente enfatuados de conhe
cimentos. Na tradição educativa alemã encontra
mos sempre a unidade de Natur e Kultur. Ou seja, 
a união da natureza humana em sua espontanei
dade, levada ao seu apogeu possível pela aquisi
ção de collhecimentos. Não como simples adição 
mas conio integração do adquirido com o inato. 
Essa obra de humanização do ser humano, como 
síntese do universo, é a missão primordial das 
instituições universitárias. Essa ligação, no ser 
humano, do tempo com a eternidade e, na vida 
social, dos incultos com os cultos, está implicita
mente contida nessa prioridade do espírito de 
universalidade, que começa pela curiosidade in
fantil e termina pela busca incessante do saber na 
decifração dos mistérios da natureza e da sobrena
turalidade, como espírito da verdadeira Cultura. 

• 
A essa função generalista, como sinal supremo 

do espírito universitário, logo se acrescenta outra 
finalidade aparentemente contraditória, que é o 
espírito de especialização. 

Longe de se oporem, como freqüentemente 
acontece na semicultura (que confunde qualidade 
com quantidade) , a união entre essas duas faces 
da formação universitária é a segunda nota carac
teríst ica do espírito universitário. O progresso dos 
conhecimentos estritamente científicos, na civili
zação tecnológica e experimental em que vivemos, 
e como conseqüência do cientificismo que domina 
a civilização moderna, é que trouxe consigo essa 

dissociação entre o espírito de generalidade e o 
espírito de profundidade. 

O abuso da especialização se espalhou na base 
do progresso das ciências e degenerou nessa ten
dência ã mediocrização da cultura em função de 
sua expansão democrática. Essa hipertrofia da 
especialização degenerou no aprofundamento de 
certos ramos do conhecimento, com prejuízo da 
sua inter-relação, promovendo a criação de cien
tistas cada vez mais profundos em certos aspectos 
da realidade e cada vez mais ignorantes da relação 
universal de todos os conhecimentos. 

A hipertrofia da generalização é tão perniciosa 
quanto a hipertrofia da especialização. Uma das 
metas fundamentais da universidade é precisa
mente estabelecer a proporcionalidade entre espe
cialização e generalização. O espírito de especiali
zação não é apenas um complemeQto do espírito 
de generalização, mas faz parte integrante dele. 
Como faz parte integrante do espírito universitá
rio não só a preocupação de não confundir unida
de com uniformidade, mas de desenvolver o espíri
to de proporcionalidade e de impedir que o genera
lismo se transforme em contradita ao especialis
mo. Pelo contrário, a missão universitária é pro
mover o crescimento harmonioso de um e de outro 
simultaneamente. 

Cuidar. portanto, que as matérias de tendên
cia generalista, como a Metafísica ou a História 
não prejudiquem o desenvolvimento simultâneo 
das matérias de espúito especializante, como as 
especificamente cientificas, deve ser uma das 
preocupações mais delicadas e difíceis na arte de 
compor um programa essencialmente universitá
rio. Longe de ser utópico, é uma exigência funda
mental a preocupação humanística de promover 
na prática educativa a comprovação de que truth 
is proportion, na feliz expressão de Hilaire Belloc. 

• 
Quanto à terceira base da instituição universi-

tária e de seu espírito, isto é, sua participação 
The New York Times 

social, representa a missão político-social da uni
versidade em sua promoção cultural. Cada vez 
mais o problema da capilaridade social das classes 
ditas laboriosas se mostra essencialmente ligado à 
promoção cultural como elemento básico de eliti
zação das massas e de massificação das elites. 
para a solução não-violenta do choque provável 
entre os três tipos principais de sistemas economi
co-políticos dominantes em nossos dias: o capita
lista, o socialista e o comunista. 

Assim como a missão essencial da Igreja não 
visa apenas a vida futura post-mortem, a missão 
da universidade não é a de ser uma instituição 
consagrada exclusivamente à formação de elites 
culturais. A missão específica da Igreja é mostrar a 
unidade essencial entre o tempo e a eternidade. 
Assim como a mi·ssão providencial da Universida
de é promover a continuidade essencial entre 
massas e elites. Trata-se de uma instituição por
tanto, essencialmente aberta e não fechada, aglu
tinadora e não contraditara. 

De modo que o desenvolvimento dos departa
mentos filosóficos, científicos e sociólogicos de 
uma universidade representa a formação de um 
todo harmonioso e não a soma de desenvolvimen
tos paralelos. Toda universidade que se preze 
precisa estar em contacto permanente com o 
destino transcendental da humanidade, assim co
mo com a vida política. a vida econômica e a vida 
estética das populações, a fim de conseguir essa 
meta de harmonização do espírito generalista em 
conjugação complementar com o espírito especia
lista. Essa meta socializante do espírito universi
tário, no sentido da irradiação social dos conheci
mentos humanos, é proporcionalmente tão impor
tante como as duas outras. Representa a união da 
finalidade sociológica da instituição e de seu espí
rito, como finalidade intrínseca e não extrínseca à 
sua missão especulativa. Tanto sofremos hoje de 
isolamento dos pr-incípios em face dos fatos como 
vivemos demais assoberbados pela precipitação 
crescente dos fatos desligados dos princípios. 

Essa dissociação é um dos males capitais 
deste fim de século, que, junto à capacidade des
truidora da tecnologia isolada da cultura geral, é 
uma ameaça continua e iminente de um eclipse 
total da civilização. Essa tríplice missão universi
tária, com seu espírito de generalização cultural, 
com seu espírito de aprofundamento científico e 
com seu espírito de congraçamento sociológico 
das massas e elites humanas, representa a impor
tância fundamental que a Universidade bem orga
nizada e bem aplicada pode representar nesta 
dramática mutação de séculos em que nos encon
tramos. 
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revolução 
IUpet'OU, de longe, os propósi
tos lllicla1a dos seus lançadores. 
Fora. de 1nlcio, um simples mo
rwnenllo de rebeldia, no tradi

trlingulo da Repúbllca 
Slo Paulo, M1nu e Rio 

, ..... , ........ , contra o lançamento, 
Waallington LWa. da candi

paull.sta, de 
Prestes. Tenho em mente 
caricatura da época, pos
ao 24 de outubro, em que 

.... , ........... de calças curtas de me-
nino, de um circo com seu 
prêmio: um enorme elefante, 
truendo uma cinta escrito 
"Revolução". Esta, por acaso, 
excedera de muito os propósi
to~ IDlcla.ls. Mal sabiam eles 
que iriam deflagrar, realmente, 
uma nova era em nossa Histó
ria, que asswniria, com Getúlio 
positivista e Undol!o Color, um 
caráter ditatorial e soclalizan
te. Esse mesmo caráter soclal, 
de tipo educativo, é que iria 
inspirar, logo no ano seguinte, o 
chamado movimento dos "pio
neiros". Doia grandes educado
res ae destacaram, desde logo, 
nesse pioneirismo pedagógico: 
Anl81o Teixeira e Lourenço Fi· 
lho. E, com eles, a Associação 
Brasileira de Educaçio, a ramo-

• dMta. 
eou na éP.Oef., como reoovadora 
da educaçto nacional, eom aeu 
pragmatismo. O terceiro movi
mento dessa década aerta llte
rúio, com os novos rumos que 
o modernismo de 1922 iria to
mar, a partir de 1928, com o 
neo-romantismo de Schmidt e 
o nogJnnallsmo nordestino de 
José Américo, Jorge Amado e 
Rachei de Queiroz. Por sua vez 
ae Vinha processando, desde 
1920, um quarto movtmento, a 
que costumo chamar de "revo
luçêo espiritual", com a funda
çto em 1922 do Centro D. VItal, 
que a partir de 32 iria desdo
brar-se na Coligação Catolica 
Brasileira e na Liga Eleitoral 
Cl.tólica, que tanta Importân
cia teria na Constituinte de 
1934. 

Lembro esses episódios, a 
propósito do próximo Primeiro 
Congresso Brasllelro P1agetla
no, convocado pelo professor 
Lauro de Oliveira Lima, para os 
próximos dias 22 a 26 de setem
bro, com a vinda de mala de 20 
pedagogos estrangeiros, espe
cialistas nas Idéias educacio
nais do famoso pensador suiço 
VJctor Plaget, contradltor das 
ldé1as de Freud sobre a infàn. 
da. Se Invoco esses episódios 
da década de 30, é para relem
brar que, em geral, os partici· 
pentes da referida "revolução 
eapiritual" catolica se mantive
ram, Inclusive eu próprio, 
dlllolouantes boltlaao movi
memo "pioneiro". também cha
mado da "escola nova". E se o 

..___-----~--------..!- bemos é que estàvamos já en
~. empenhados em acentuar 
o aspecto espiritual e nào o 
upecto social da vida educatl
a. Com o passar dos anos, hou
ve uma Interferência reciproca 
de roteiros, a que anos mala 

quando fomos compa
no Coale1ho Nacional 

'C&ç80, Lourenço Filho 
~ mlnha atenção: "Nós 

tenomeno e D6l ou
troe pelo aeu upecto espiri
tual." Tinha perfeita razto. A 
dlalética • Interferências, te
ae-antiteaHintese, nio é ape
nas um esquema hegeliano, 
desde que nAo façamos da dia
lética um simples Instrumento 
de ftlosotla racionalista ou hla
toriclata. É bem sabido, na aná
lise despreconceblda doa feno
menos hlatórlcoa, que nas gran
des guerras da ctvillzação os 
vencidos acabam sendo tão 
vencedores como estes. É o ca
so típico da ln1luêncla da Gré
cia sobre Roma. Ou da Ingla
terra sobre os Estados Unidos. 

No momento, o que desejo 
acentuar não é apenas essa In
terferência de tendências, que 
foi um fato soclal e Ideológico. 
Houve outro fato, esse de tipo 
pessoal, representado pela tlgu
ra eminente de Lauro de Olivei
ra Lima, que veio a ser hoje, na 
era nova que estamos vivendo e 
sofrendo a partir de 64, o mala 
legitimo sucessor de Anisio Tei
xeira, Lourenço Filho, Fernan
do Azevedo, VenAnc!o Filho e 
tantos outros companheiros da 
ABE. Inclusive no relevo que 
vem dando às Idéias do prag
matismo cr!aclonlata piagetia
no, de que resultou esse próxi
mo congresso Internacional 
educativo, realizado pela pri
meira vez em nossa terra. Lauro 
de Oliveira IJma foi uma das 
vitimas desse movimento direi
tista de 1964. Cassado e silen
ciado, durante o pertodo mala 
obscurantista desse novo Esta
do Novo, hoje está ele felizmen
te restaurado em sua capacida
de de prosseguir no movtmento 
de "pioneiros" de 31, provavel
mente no mesmo proceuo de 
Interferência doa contrários, a 
que se referia Lourenço Filho. 

• • • 
A Corça do piagetlsmo está., 

particularmente, nos doia pri
meiros planos dos quatro que 
formam o ed!tlcio de toda edu
cação global. Essas quatro pla
taformas são: a psicológica, a 
social, a ftlosótlca e a espiritual. 
No primeiro plano, a formação 
pslcolOglca, que começa com o 
recém-nascido ou até o nascitu
ro, visa ao próprio funciona
mento desse organismo psicotl
sico, que forma a pessoa huma
na e constitui o ser mais com
pleto e mais complexo de toda 
a Criação, dos sentidos até a 
Intuição, que é a nossa superln· 
teligência, como a Inteligência 
é a nossa super-razão. No se
gundo patamar, o social. a edu
caçao visa à projeçã.o exterior 
da pesso•. sentidos, razão. Inte
ligência, no plano da comunica
ção e da sociabilidade. No ter
ceiro patamar, o ftlosóftco essa 
preparação senso-Ideológica se 
concentra na visAo em profun
didade, de tudo aquilo que os 
planos psicológico e soclol(>gico 
forneceram, pela observação, 
pela experimentação e pela 
ldeação. No patamar supremo, 
o espiritual ou relJ&1oao, o ser 
humano se Integra no mistério 
dos valores absolutos e da su
prema Criatividade. Esse o 
quadro da formação completa, 
que a educação pode e deve dar 
ao Individuo tegocéntrtco) e à 
pessoa <heterocéntrtca). 

O grande valor, a meu ver, do 
discurso tcomo hoje eatá em 
moda dizer> plaget!ano é ter 
desenvolvido uma especulaçto, 
BlatemAtlea e cienWlca, do fe-

:!!:!~ ........... ~ 
tro de um ambiente tam
bém autonOmico e em movi
mento. Dai se tomar essa moeo
fta pslcosaoc!ológica da eduea
çto uma especulaçto e uma 
atuação, em que a eriatlvlcblde 
ae torna um elemento crucial 
da ftnalldade educativa, que é 
sempre extrair de um ser huma
no, no caso a criança em cami
nho para o adulto, o máximo do 
que as suas viltualldades aAo 
capazes de fornecer. A escolari
dade, nessa concepção, lonp 
de ser uma norma coercitiva, 
Imposta como modelo, é um 
apelo continuo a essa criativi
dade virtual da natureza huma
na. A educação se torna, assim, 
um esforço constante para o 
convívio humano, cada vez 
mala perfeito. Como diz Lauro 
de Oliveira IJma, no excelente 
documento de trabalho que 
preparou para o congresso: 
"Educar pela Inteligência (é es
te o moto desse primeiro con
gresso plagetiano brasileiro) é 
simplesmente estimular a cria
tividade (Invenção-descoberta), 
lato é, estimular que, a partir de 
situações e materiais preeXIs
tentes, o Individuo crie (invente 
e descubra) novas formas de 
vida em evolução... O funda
mento da criatividade é a orga
nização (equllibração maJorao
te) dos movimentos (tecnolo
gia), da linguagem (arte e álge
bra das proporções) e dos pen
samentos (teorias) e o objetivo 
tlnal é a organ!zaçã.o social" 

Nilo creio. de modo algum, 
que o objetivo ftnal da educa
Çlo seja apenas a orr~ 
10elal. Berta recainno8 no so
clolOiiSmO, que na parte pri
meira de sua expoaiçto, a parte 
negativa, é considerado, com 
razão, como um dos "reduclo
nismos" que o autor rejeita, ba
seado em Plaget. Esses três re
ducionismos ou unllateralla
mos &Ao, segundo ele, "o ps!co
logismo, de origem freudiana ... , 
o soclologismo, baseado numa 
vulgata pseudomarx!sta e o 
pragmatismo "behaviozista". 

A força do conceito plagetia
no de criatividade é, precisa
mente, ultrapassar o egocen
trismo freudiano, o sociocen
trlsmo marxista e o determinis
mo pragrnatista. Politicamente 
consideradas, mostra Lauro de 
Oliveira Lima como as conse
qüências sociais da mosofta pe
dagógica plagetlana aAo: "a jus
tiça soclal, a plena democracia, 
a distribuição dos bens e das 
rendas com todos os membros 
da sociedade, a estimulação da 
plena criatividade, a superação 
de todas as formas (regras, va
lores e slmbolos) rigidas". 

Para aqueles, como eu, que 
colocam o plano ftlosOtlco e o 
religioso, como sendo o fecho 
da abóboda de uma verdadeira 
educação humana, a criativida
de, que P1aget coloca como ba· 
se da educaçAp primária e se
cundaria, é também o motor da 
verdadeira preparação pedagó
gica para os dois planos supe
riores da educação. 

Lauro de Oliveira Lima é hoje 
o nosso maior pensador vivo 
em matéria de ideologia da 
educação, como base para a 
formação e a ascensão do ho
mem brasileiro. Quinze anos de 
ditadura representaram, para 
Dói, um Opio para o povo. Che
gou a bora da verdadeira criaü
Yidade popular. 



paraninfandos 
Tristão de Athayde 

Paraninfos e 
bólico e importante o conteúdo de88U 
palavras de jovena en&enhelroa recém· 
formados. 

Frei Betto começa contando eome, 
em 1964, matriculado na Eacola de 
Jomall.smo da anttp. Faculdade Na
cional de FUolcdla da Universidade do 
Brasil, DO llDO ~ ao da minha 
própria apoaen1ador1a. viu de um mo
mento para outro: "Os bedéls sub8ti· 
tu1dos por aoldados. oa profeuores 
contaminados por uma epidemia de 
amnésia, na sala do diretor o retrato 
do Presidente clv11 sub8tituido pela 
foto de um elrcunspecto general''. Era 
o ftm do clv1llsmo e o começo do 
militarismo PQHtico em ll08IIIl terra. A 
nova geração safa de uma universtda· 
de para entrar em uma ditadura Del· 
xava a liberdade e u suas deforma
ções liberal.lstas ou J.l.bert.Qrias, para 
ingressar no twlel do autorltarlamo. 

A época, o paranJnto de hoje era um 
dos dirigentes da Ação Catól1ca Brasl· 
lelra. E hoje, através du vie1ssltudea 
dramáticas que lhe acarretaram qua
tro anos de prldo, sedimentou sua 
1~ cultura pelo 10frlmento e sua 
.::Ap:rlêDcla pela vivêDcia em situa
ções concretaa, que lhe revelaram in· 
cluslve a blerarqula doa problemas a 
resolver. No euo lmuJI1e1ro e para alu
nos de Comnnlcaçlo Social (que fol 
também, em sua vocaçAo J'eÜilOI8. a 
escolha de uma Ordem, como a doml· 
rdcana, e-enct•Jmente dedicada l C»
rmmicaçlo da Jll]afta de DeUI), foi o 
problema da tremeuda cUcot.omla .. 
we entes UDlvendt6rlu ou ec:ooam1caa 
al&ameate JAfll*iildU e...._ popu
lares en&re~Uet ao mala mllerlftl 
abandono. BotAo, dls eJe aoe leUI.,. 
raninfadoa de hoje: "*da maJor lmpor
t.Anc1a que prollatdoDala IOcldol e eom
prometldoe com a caua da Justaça 
estejam preeentee nos grandes órRAol 
da lmpreDIIIl e nu~ de publicl
dade, ~u ativldadea exercem pode
rosa lnfluência na opiniAo públlca. 
Nio penao que o meio e a mensagem 
ee contundam. Todavia, ~ prec1ao ter 
sempre a coragem e a dignidade de 
pensar pela própria cabeça, vtvenclan
do a liberdade de CODICiêDc1a e opi
niio, que aempre re1v1DdtcaDlOI como 
um doa direitos elementares da nova 
sociedade justa e fraterna. Podemol 
ter bona empregos, 6tbnol l8lértol, 
excelentes mordomlaa e, DO entanto, 
perder a DOII8Il di(púdade, tornando
DOI meros or6cu10I do 81Btema. P'a1ar 
o que se peasa e viver o que se rala -
eAa a regra bú1ca de DOII8Il coerência 
J)eiiiOa1 e do 001110 compromisiO coma 
verdade". B, depois de levar 801 eeua 
jovena paran1nfadoe o fruto de sua 
vivência pe&I08l e do que vem apren
dendo nas eomanl.dtdee eeletla•• de 
búe, de que ele é hoje um doa mala 
lúcidos mentores, lembra a palana de 
Cristo registrada por Lucas: "0, Pai, 
Senhor do Céu e da Terra! Bu te apa
deço porque teaa mostrado 801 que 
nlo são lDatzuldos aqul]o que ~ 
deste doe IAbJol e doa entendidos. 
8lm, Pai,-b fllto por Tua pdJirja 
eecolba e voatlde (IA:. 1G.21-at)". 

... vledQa_&qJIIIIPIIawa 
de Deua ~ que po.1emoe reaJmente 
conaklerar, como um dado ftmdaznm. 
tal da ftldade ~tal do UDl
Yei'IO, que o l8ber lntultlw do povo 

lnculto pode traDIICl"Udef o conbeel
meDtQ doi mais cultos e esse aber t 
.J11e se chama Sabedoria. 8abedorta 
que, DO plano polltico-eoclal se traduz 
pelo imperativo da partlclpaçlo do 
povo DO Poder e daa maaaa nu elites. 
E encena esse lumlnolo roteiro diJell.
do aos seus .Jovens~ "Nes
ta noite. em que comemor&DlOI o en
cerramento de8la etapa un1vemltúta 
de vocês, e DO lD1clo da vida~ 
nal, deixo-lhes o apelo para que ee 
tomem "vozes doa que Dlo ttm ~·. 
Façam de suaa attvtdades, como jor· 
na.11staa. como pubJlettúiol, como re
lações-públlcu, um~ de Uberda· 
de l expreeláo doa oprlmldoa, ~ 
do-lhes a contarem sua vento doa 
ratos. a preservar a memória de suaa 
lutas ... Deus permita que, ao IoDao de 
suas vidas, vocês enxersuem, com 01 
olhos da Fé e eeeutem com Bapennça, 
os clamores do noaao povo dido. 

• • • Que essas palavras Jun•tawaa de 
um jovem, que rwceu para a vida 
intelectual e para a vida reJI&Ioa DO 
inicio da noite que desceu IObre a 
JlOIIa terra, correspondem, DO EU eatl
lo de requintada s!JnpHcidade, l • 
pontAnea e toeca slmpHcldW da ao
VÚIIdDI8 geaiÇio que delrpeda, na ao
rora deste novo dia. a proq eMA DO 
d18curiO elaborado em coqumo pela 
turma de 'l9 ela PRenJctade de Bap
nbarla de 8Ao Paulo, a que acima me 
rerm. 

Dllem - jo9eal ............ "Hoje, que DOI delp!dl'l""'illlla vida 
(ualftalltúla) al9el • jA'GIIIIo co
mum. que DOI~ atribuir.-' a 
de oonstzutores de áqulnal, edll-\ 
clol, clrcultos... llaa ........... 
CODitrulr o quê? Para quem? 8ed que 
conatnJUemoe u caiU cleeelltel de 
que o povo necelldta? l"ibrJcu que 
nio sejam priiOee. mas !QIIblenw pa
ra um trabalbo dlpo? ~ que 
ajudem a melhorar a v1dJ de toda a 
populaçio? Ser& que 00810 IDIJe1bo 
servirá para tranatbrmar a atual situa
ção? Ou nmepreJDOI amaDbt OI 
ideais de hoje? HoJe, cada ves mala, 01 
grandes grupos lndultrlaJa, em l8ra1 
COIJliMIDhlu de capltal nmJtiJWtnrel, 
necellltam de 00810 IDIJe1bo ..... 
como IDstrumento para obteiiÇIO de 
eeua exorbltantea 1ucr01. Qualquer 
dlacllllllio 10bre a utiUdade do que 
prefl'nd•DlOIIUer le1'i v1lta como IIJ
pérflua e perlgola. Isto, numa era em 
que a mesma tecnologia, ca.- de 
destruir toda a bnmanldac:le, poderia 
estar a aemço de uma v1cla dllna e 
humana para o JDUDdo lntello ... S. 
desdo, porém, Dlo DOI detantma". 

Essa coincidéacla c:lramétaca entre 
a voz de uma penoaalldade emtnenta 
da ente intelectual e esplrltual e a vos 
da masa média, ainda antmtma de 
joVeDS, que aen\o amanbA 01 teeolcol 
de Dl888U ainda maia =a *"*'• t 
de uma dramaUcldade, dhta!D08, P. 
tétlca. E mostra como OI tempos mu-
daram, entre 01ldol de 1913, em ca
lal da un1verllldade aem ldelil pna. 
-e esta aurora de um novo~ 
em qae OI J0Veal ............. . 
do ftmdo do 11000. ........... . 
da~dellllllr)llla ...... . 
Bde mudar para melbor. IW811ftat ,2.J ~ I; 
atra. J 



A
SSIM como o maior ~ 

nho do Cardeal Ne;w
Jll&ll-foi lançar uma 
universidade católica 

na Inglaterra do século XIX, o 
do Cardeal Leme foi lançar uma 

\
univeiildãde catõlica no Brasil 
do século XX. Newman conse
guiu realizá-lo na Irlanda, mas 

., seu sonho durou pouco. O epis
copado irlandês não compreendeu 
a concepção universitária de New
man, que era Ldo conhecimento =\cgmo um fim em si mesmo, e a 
Universidade de Diíblin pouco 
tempo durou. A idéia central de 
Newman (embora excessivamente 
-'e~. segunáo o ambiente da 
época, ma.s válida para qualquer 
tempo, por seus fundam~u
~as), sua idéia, ao fundar 
uma universidade e ao explicar 
e,se ideal naquele grande clássi
co The Idea of a University, pu
blicado em 1852, era que "o co
nhecimento pode ser o seu pró
prio fim". E assim definiu a uni
'W!rlidade e com mais razão uma 
universidade católica (pois, co
mo .se sabe, católico significa uni
WI'IS&l), como sendo "uma reu
niio de homens instruídos, zelo
aos de suas próprias ciências, 
competidores uns dos outra~ e 
que, levados pelo convívio habi
tual e tendo em vista a paz in
telectual, wocuram ajustar, uns 
aos outros, os objetivos de seus 
respecti"'QS temas de investiga
çãoe,. Com 1sllb ae forma uma se-
&Pmta =~ búe1ectl;lal, que 
illta. 'ft- l'&'é"CuJOS at.rl-
bllto& são: a liberdade (sic), a 
equipe, a serenidade, a moderação 
e a ~. aquilo que anteri
ol'!~Mde dlamel de hdbito filo-
16fico. Esse é o fruto especial que 
atribuo l educação fornecida por 
uma universidade em relação aos 
seus alunos" (John Henry, Car
dinal Newmo..n, The Idea of a 
Univerlity, ed. Longmans, Green 
& Oo., 1925, pgs. 101/ 103). 

Nee,se sentido é que o gran
de convertido concluia que a uni
versidade católica visa, antes de 
tudo, formar a liberdade de es
pírito. Sua autonomia. E' o que 
ele chama de liberal education, 
como fim da universidade cató
Uca. "Sua missão não é formar o 
cristão~u o católico, mas o ho
mem. E vale a pena ser um gen
tleman (isto é, um homem bem 
formado), possuir um intelecto 
cultivado, um gosto delicado, um 
espirlto aberto (lic), justo, desa

'nObre e oortez no 
h-1'!-.a.~lllt ·1r1Nr. Jlllu são~ 

cooatOirais de um amplo 8à
ber. lio 08 objetivos de uma uni
versidade catóUca" (op. cit., pág. 
120). 

Essa concepção humanista 
de uma universidade, católica ou 
não, como formadora de cultura 
no maia puro sentido da palavra, 
nio exclui as especializações, co
mo exlpm os progreasos dos co-

liberdade. 
Trütão de Athayde 

nhecimentos, mas faz da liberda
de e do convivio, dos semelhan
tes e dos contrários, um elemen
to capital de uma universidade. 
Particularmente de uma univer
sidade católica, que é universa
lizante por sua própria natureza. 

Por isso mesmo é que o de
bate que ultimamente se travou 
em torno da nossa PUC do Rio 
de Janeiro é do maior interesse 
para os destinos, não só do cato
licismo, mas da cultura brasilei
ra em geral, independente de 
qualquer tipo de confessionalida
de religiosa. E como o debate se 
travou no próprio terreno da. li- • • • 
berdade e do pluralismo filosófi
co, as críticas que foram feitas à 
PUC partiram de dois pontos
de-vista rigorosamente opostos. 
Uns criticando a falta de liberda
de intelectual, outros criticando 
o exagero dessa liberdade. 

Esse próprio fato, de ser ob
jeto de críticas opostas entre si, 
induz a crer que ela se destroem 
reciprocamente. Os argumentos 
apresentadoa pelo Reitor, pelo di
retor do Departamento de Filo
sofia e por um professor de filo
sofias contemporanea.s, mostram 
que a libertas philosophandi, 
bandeira das universidades re
nascentistas e ideal das próprias 
universidades católicas, como 
Newman tão luminosamente de
monstrou, não está ameaçada em 
nossa PUC carioca. E que não 
existe qualquer unilateralismo fessores de djf<emntA!11. 
dom.ii1aftte, muito menos ~ ~ tilalliAcd-4U.IIIIItllll~! 
ta. Estou certo de que o me~mo lembra que -:~:~:a~ 
aoon~ com aa deuuiJ,s uru\'81'11- flagrante dQ t~~Utn~.~IBIIIDIIU 
dades católicas brasiJeiras. Pode- hoje na Esse pl,tl~-11'111--l 
rá existir, e serê. muito bom que tão normal que~ at6 
exista, um estimulo a uma inde- eebido". Quanto ao 1DokleiDJ;e 
pendência poUtica de pensamen- provocou a celeuma, "tonHHe 
to. Que sejam escolas de incon- cessário de fato reafirmar GUIIlW. 
fonnista.s, tanto melhor. Outrora tão propaJada "censura kleolélll'tl 
se criticavam os colégios católi- ca" ou o "terrorismo cultural 
cos por estreitarem o pensamento taurado na PUC, tudo lao se 
dos alunos. Hoje são criticados seia sobre um único fato= a 
por abrirem demais o seu pensa- sura a um texto de~~~~~ 
mento. Críticas por terem .cão e }e. E' preciso que 
por não o terem. Como está acon- ro qüe nenhum 1)T(l•feaaor fo4 
tecendo com a nossa PUC cario- pedido de dar e analilar, 
ca. Indício de que não merece as seus alunos, o texto que quia•MJ 
criticas, embora longe de ser per O que foi decidido apenas 
feita, como nenhum estabeleci· não figuração de um ~"'n~Ntlill 
mento de ensino o é. determinada coletanea de ~ ... - " 

Uma carta que, hê. dias, re- ria do Pensamento. E' nnrt.aii!MI 
cebi, de um dos prof~res do falso e grave ainda falar em 
seu curso de Teologia., apresenta pirito inquisitorial". 
os fatos de modo a desfazerem a Se assim é e se nio 
critica mais contundente, que é de pa.rte a parte, espírito 
a da censura ideológica. E, con- torial nem propósito de dmleflrJr,! 
.sequentemente, da apologia do a Universidade, parece que a ~ ,, '1 
pensamento marxista. Se a PVC poderá aer restaurada com a • :... ~ 
epdlMrae QJ.l im~~ ÇO':'lpfliçio cleale 
IJb di' pensamento pN-t aa co1etanea.. Pala o 
estaria contradizendo o ideal ca- liberdade criadora, de uruiaMI4 da 
tólico da universalidade dos co- varitdade, de solidariedade }Jl'O
nhecimentos, como base univer- fessôrat e estudantil e não de OODr. 
sitária dos seus alunos e de sua formismo impoidtivo, é o que._ 
eventual opção consciente e ra- a grandeza das venladeiru ~ 
clonal. Não existe, aliás, um só 888 de formação cultural, CJ01118 
tipo de filosofia católica. Nem a tudo indica que a DOM& ~ 
Igreja oficialmente impõe o to- nunca deixou de prOCUlll'., 
mismo, o mcotismo, o molinismo, ter. 



batalha da ' Univcrsid.ade 
Tri~tão de Athayde 

-._TO dia 11 de agosto, em que cidade de resistência que as novas o Manifesto do Diretório Central 
l ~ o Brasil inteiro comemora- g§faÇOes consegu!S;@m opor ~ Re- de Estudantes da USP tocam ex-

va, especialmente em São gime compressivo de 64, que tudo pressamente no contraste entre o 
Paulo, sua maior concha acústica, r;f tem feito para conter a nossa ju- que importa para a vivência real 

\
o sesquicentenário da fundação dos ventude universit'ã.ria ,po laço de do povo brasileiro e o que hoje pre-
éürsoi,=IundiCOS em fiôslia têrra, es- <9 cabresto ideolqgico e de redil fe- ocupa as esferas policiais. Diz o 
creviamos no JORNAL DO BRASIL: chado, estanque aos acontecimentos · Manifesto: "Para os que dividem 0 
"Há voltas que são avanços e avan- político-sociais que empolgam o Poder, a suoessão presidencial é a 
ços no tempo que são recuos no nosso Brasil, como o mundo intei- saída e se articulam em torno dela. 
espírito. Na Constituinke de 1934,~ :ro. Essa tentativa de~alizar É soluçao- que queremo ? A no's 
a batalh·a da úniversidade foi ga- ""~ os nossos universitários, obrigando- ~ a s · 

- não interessa a sucessão, a nós in- ~ nha pela aprovação da Jc\ltooomia os a "deixarem a política para mais teressa 
0 

fim da opressão gu.e do-
universitária e ·da . liberdade de Cã= ~u a "~ f.a.~e~m. 'Q_Qlítica ~ 
tedra. Em 1977. com ou sem Cons- dentro dos Pa.tlíifuS'·, ·foi ~io mina ~odo 0 •pa1s" e acrescenta que 
tituintl,' que é o panico dos atuais ~ mais apertado com que a Revolu- "não podemos mais suportar que 
donos do Poder, a batalha da Uni- ção geriátrica de 64 tentou conter se cale, pela força, aqueles que le-
versidade •está send·o p~rdida, quan- a revolução etária de 68 a 74. Pois vantam ·sua voz contra o regime 
do se lhe nega a autonomia e se :cf a vitória estrondosa da Oposição que garante o poder de poucos so-
lhe retira a liberdade de cátedra. nessas eleições se deveu, antes de bre nmitos; não podemos aceitar 

versitá( se limitarem a estudar,l_ 
como querem a uns e se - -
res e carcereiros, Wi~ melbor a&B.- -
bar cnm elas As Universidades 
existew qara . elevru_ fi copdicão hu
dr'ãna. PaE combater as injustiças 
sociais, Para ampliar as liberdades 
públicas é estend·er Q gozo dos di
rei!tos humanos a todos os cidadãos 
e nao apenas como um título a 
mais dos mais beneficiados. E' isso 
que os nossos universitários estão 
comp~·eendendo. E' 'PO'l' isso que em 
seus cartazes pedem pela Anistia~ 
pela Liberdade, pelo "fim das tor- X 
turas e das prisões", ou "por me
lhores condições de vida e de tra
balho para toda a popu1ação na lu 
ta pelas liberdades democráticas." 

• 
, Voltemos ~ara vencer eJU....11, tudo, à participação dos jovens. Em que &. isso se chame democracia, l 
I 

88 ou 98 ou quando Deus permi- -o.( 1976, o peso esmagador da repres- não podemos aceitar que à explo-
tir ... E ·evitar que a Universidade ~ão policial _conseguiu marginalizar ração do trabalho (sic) se dê o no-
brasileira passe a ser apenas uma de novo a Juventude. Mas o espe- me de milagre brasileiro''. No seu livro mais recente, a 

.:::J e~nagem na burocracia oficial. táculo que aca~am de nos f~rnecer Esse interesse dos jovens uni- minha grande C~Qanijeira das 
Um l\)onto amorfo nos tecidos mor- as c·omemoraçoes do sesqUlcente- versitários pelos grandes proble- sessões da comjS§~ PQntifícia de 
tos da nacionalidade viva." .-1\ nário dos cursos jurídicos~~a mas da construção da noo§ã Vida Justiça e p3z. em Roma, a sociólo-

As comemorações, positivas e llo'l nossas esperanças e cons~lt~l em comum, em uma sociedade mais f ga Bárbar·a w,ard, lembra c~ 
negativas, que marcaram esse dia, , p.rova do val~r moral extraordJ.?a- justa, longe de ser um~ eyiSãó da,s antigos filósofos e os nov·os cien-
nos mostraram claramente a en- >~ no dessa mocidade que -tantos Jul- + tarefas uni.,YersitáriaS":"'fepresenta a tistas, ,por tanto tempo divididos 
cruzilhada em que nos encontra- ~ gam desflbradã ~u e c~nica. C::Oinci- verdadeira compreensão do papel p~la. spQO§~a in campa tibjljdade da,:> 
mos. De um lado a 1Tnivt;:rsj!jade W:. d:u, ·essa extr~_?rd~na~Ia mamfesta- da Universidade na vida comunttá- tradiçoes fticas e religiosas do ho-
Brasília ~de Recife.. lne;ta é mister çao da consciencla JUV~nll, c~~ 0 ria. Quando há pouco me dirigi, su- mem com as· noyas e gloriosas pos-
destacar a atitude do professor José aumento da ~ompreS§_ao ·pollclal, cessivamente, a duas turmas de ~ades do progresso humanp, 
Rafael de Meneses impeJindo poli- dem?nstrando ll'retorqmvelm~nte as formandos da PUC carioca, lem- racional e material na re_ua, ~ 
cialmente os universitários de pro-\ qualldades ~e b_ravura dessa. JU_ven- brei-lhes que podiam fazer três !Jlecam a falar a mes~a _lmg~Lª/r 
testarem contra o tiiL.o de UniYer- tude, n:argmallzada pela vw~encia usos do.> diplomas então recebido.§: apelar ,peJa m~sma mod~stia e ate~-
sjdade, isolacionista e casernár~. repressiva de uma falsa legalldade. óÚ como si!llples galardão para ªI çao, a prevemr dos pengos mora~ 
qÚe JLpOlltica autõcratlG@= ~Lretende velhice; ou p~ra fins pragmáticos da conf1an_ça er:fa~J3da. e _a p.edir F 
impor-nos). Dê outro lauo, grande iildividu(l.is ou para 0 . bem comum. o oposto, o respeito as ·COisa" viveu-
parte da Faculdade de Direito de • d nacionalidadE. ~tes espe~Ialme~te as menor~s~a ~~ 
São Paulo, fiel às suas tradições a _ • . . _ cooperaçao e pag a exploracao CQ.:. 
democráticas, asslm como os alu- Sao tres fmahda~es ~ue na? se lll,O padrão de existência" (in A 
nos e numer·osos professores brasi- Dol.s documentos !paulistas, em excluem. Mas a terce1ra e que JUS- casaão Romem, 1976, rpág. 304). 
leiros, cujos reitores não cederam :;Jqtie os estudantes con~a- tifica ~s duas_ outras. Formar-sti As Universidades cOipecam a 

"' àsJnjnnçi5€.s ·autoritárias, oficiais ou !a~ as '!.'e i vindicações dD que tudo '1\P.,Or vaJdade !l18Q vale n_aêij._ ~or- falar a língua do poyo e não ape-
oficiosas, dos res-pectivos Governos, mdi~a _ser realmer:te a voz do .iPo_vo !!lar-se llâra ganha r a VIda e J~- nas um universitês aristocrático. É 
indicando a retomada dos rumos bra.slleu·o, se a ~eixarem exprunll'- ~ M::S 1'orma.r-se .pa_ra eiey!lr isso que os nossos università.rios de 
da Constituinte de 1934, que devem se com toda llberdade, ~e~u~em condiç~o hum~na, lo.cal,_ ~acionai 1977 estão fazendo, em sua luta, 
ser os da próxima Constituinte, que tudo 0 que ·a _censura rprevla ~~ ou ~1versal ~ que JUSt~flca. ~s~a pelos "campos" e pelas ruas, con-
poderá consagrar o novo estado de ~p~de que \Se diga na TV :e ten cornda aQ dipLoma umvers1tano tra o Reaime atual. Não estão f a-~ 

)
rl;,.,a,.. d -Raêlii d"' '} CI ~up.screvet. IW.~ Jl'pande~ lQrnaís que caracteriza o sistema. educati- zendo poiítica, e muito menos de- 1_ ~~- qtmle qstulecenoas aeonooe2!!ntramos~. • ê ... ·iiiu;nla&ã.Ô ilíâis. elitistã: Esses lt l 
~o, e . . dois documentos VIeram completar, vo cu ura dos nossos dias, t~nt<? magogia. Estão, isso sim, procla- I=' 
~ . Antes . de. tudo, e_ dever 1mpe- em linguagem popular, 0 que a Car- aqul como por toda a parte. ~ mando, contra os que se julgam 
ratJV<~ de JUstiça consi~nar o nDs~o ta aos Brasileiros, igualmente ori- o conhecimento em sj que eilgran- donos do Poder, das Reitorias e da 
entusiasmo pe~o •espetaculo d~~- unda de São Paulo, diS§era ,em lin- dece o ser hu~ano e melhora as Verdade, a evidência do autêntico 

,, ragem, de ~nteresse, de tenac1- -' guall'em iurídica e estilisticamente condições de vida na Terra.~ sentido da edtft:áção universitaria. 
dade. de l)lCidez política, que a mo- 9 refi~ - emprego que fazemos rle tais co.:- Eoa existencia das oproprias Uni-
cfciãde universitária brasileira es- ~ · - , _ nhec1men~. Se a Universid@e versidades. A batalha da Univer-
tá demonstrando neste momento. A Carta Aberta a Populaçao li'or um fim em Si. te.rá ,perdido sidade não está perdida. Está seu-

Confesso mais uma vez, que do Centro Acadêmico XI de Agosto compietamentê ·todo o sentido de do ganha pelos seus jovena univer-
!~~~m~m~m~&cp- ~F~:W:a:d:e~d=e~rn-·r_e_u~o~,~b-e_m~w_m~o~ts~~~~e~x~~-~_·n_c_i_a~· -S~e~oo-_oo_ss~o_s_m~i_-__ s_u_á_r~~~s~· ----------~ 

.. 

' .... 



Universidad( ou burocraticidadel 
~- -11/8/~t Tristão de Athayd. • 

, o podem. nem dispõem .de dlre· 

A Crlle do Mando Mtderoo ~tg[los autônomos. 
dédicou, anos atrás, todo Tudo tSSõ é discutido, embo
um volume, o nosso grande ~ ra sob outro guio, pelo profes

e aaudoao mestre Pa4rc I..eonel sor P~ ;· arand~ur: ~u
l'ranpa 8. J P!fUD1-se OI anõi: *: e tz~JC~Ximl ee_l• 
A crlle continua. Par' oa otlmra-líiíjllnii\tâ.Câtólico. no ...uul 
tu, trata-ae de uma Cl'.!!!....!!!_pu- ensaio A~(i!·t~~!cni~ .zfberd&de. Jafe é de CWI lm 10. eciDido _I Rnct _____ OeW!_ 

:f J:atml Q2Dl clu. PUa ôS:;:í; ..aV.II.U!:. Depois de resumir os cll· 
tu, de uma çrJ.ae de ~· que '"'t~[c:nte§ tlooa de Oõiyeu(dade, 

.\pode levar à ciijõiê ~~rte . • desde a -atriz medlev 
nll 

Os primeiros se encontram, 
como .se aabe, em nosso Oclóente. 
na Eu1-opa de Leste e num ou 
noutro paía africano JU em Cuba. 
Os segundos, na América Latina 
................. ou em Uganda, de-

desaparecido, ao 
ora, 



~~ ~#f;é -Aos universitários 
----------------~ 

de Juiz de Fora 
Tristão de Athayde 

Sempre foi uma festa, para mim, meua jo- de, seria disporem os candidatos u futuru 
vena mlnetroa de Jull de Fora, vir pessoalmen- eleições de novembro, mesmo apenas munlcl-
te a esta cidade, onde tenho tantos am~o- pais, de apresentação pessoal de aeua progra-

"1\ vena e velhos. E por onde rondam tantas som- mas através da telc!iPO, ~ tnatrumen~ 
bràà e saudades de mlnhãâ vindas de outro- técnico de comllD1êaÇIO capaz de atlnglr 
ra. Se hoJe não volto, em pessoa, pois ~ 80 grandes massas populares. E ae a tolhem 6 que 

::fanoe encerrei as minh!l.§ andança-c; locutórias,~ as temem. Liberdade, não é ma~ a 
aqui estou de coração e de palavra, para vos ~J,Jli~.~~--_çm seus Justos anseioa áe J)lrllCl-
dlzer, meus jovens universitários, a alegria com par de uma vida civica, não segregada de sua 
que recebo, de vossa nova geração, a mesma vida universitária e sim dentro dela. Liberda-

"' hospitalidade generosa-e. tão mineira, com que de, não é esse a...r.irat~ esonOIQico. de que lll 
outrora me reeebta uma geraçl:õ anterior ~ hoJ.! tan~@ fala, ~;' a~ o ~~o 
voesa, que ligou meu nome ao Diretório Estu- -voe s boí'iffiü o ~ sede to 
dantll desta vossa universidade. Eram outr03, dividual. IJbudade, ~o é a da ra~ .EP 

c4porém, os tempos de. então. Multo maiS sere- 4 a elro miiiã da pêijúena lndustrta. da\ 
.:-\ noe. MulJO menoe tensos e probleniàtiçgs.p pequena agricultura, do pequeno comércio, em 
-, Multo ~- i'Se.soreo~dos. Mas como não face da desnacionaUzaçio de nossu fontes de 

aou deaaes velhos que Julgam o seu tempo sem- riqueza cada vez mais suhm'••a• "ºº tenU.- F 
pre melhor que o presente, não estou aqui pa- v culos das famosas mülttnaclonals. ~mia 

=\ ra en~ !argen~s por lLm nassado morto V I livre não é a que só aproveita aa oUPrqulas. 
e~rrado. Estou para vos convocar para asP lj E' a economia Justa. Oomo a pol1ttea Une não 

__,duraa tare~ _d~t..l2~nte, anfiiíaa=os por vossa é uma po su dta ao arbit.ri4Jie g&:§~ 
~t.l\Yc.Ddvel 

1
confla-»U no futuro. Assim deve Não é um Parlamento se;nautôliblníãíêílí-

eer, meus ovens combatentes. Como ainda 6 lativa. Não é a negação slstemitlc& de uma 
a deste velho lutador nunca ve!!_Ç!!io, mas tam- ampla anistia politlca, que permita uma ao-

~bém ~ca venced~r. Já que o essencial não é cledade aberta a um Braall unfdo, na dlDral-J 
..t ganjlJr Oll. IM!!._der as guerras. Ou mesmo aa da de de suas posições ldeológlcaa Unea e con-

batalha.s. E sim combater. COmbater .sempre. vivendo, democraticamente, e nlo a~ uni-f 
Pois hoje, mala do que nunca, a guerra é a f tormtzado ~la lnsegurança..coletlva ePõfuma 
lei da vida. Antea de tudo a guerra contra a Jorãeiii meramente pollclaL Poli há um abismo 
própria guerra. A guerra A guerra entre um Estado POlicial e um Estado Pollcla-

A do. 6 o da ~rdem. Este o da ver-t 
~HP Aquele 6 o Estado mleD-ft 



l'l~P . .dad d ' . cnatiVI ~ pe agog~ca 
Trütão. Atlutwfa 

ou

tl'OI leu= esplrltul. TIDba ta raâo. A 
dlalétlca • terferenclu, te
ae-antlteiHdnteae, nAo é ape
nas um eequema bqeliano, 
desde que alo façamos da dia· 
~tlca um simples Instrumento 
de tlloeolla radonallst.a ou bla
tortclat.a. t bem libido, na Ulé· 
llee deapreconceblda doa rmc.. 
menos blatOricol, que nu gran. 
del guerru da civWzação 01 
YeDCidOI acabam lendo tão 
vencedores como estes. t o ca· 
10 tlplco da lntluêncla da Gré
cia sobre Roma. Ou da Ingla
terra aobre OI Estados Unidos. 

No momento, o que deeejo 
ICerltuar nAo ~ apenas essa in· 
terferéDcia de tendências, que 
!oi um fato social e Ideológico. 
Houve outro fato, esse de tipo 
pessoal, representado pela figu
ra eminente de Lauro de Ollvei· 
ra L1ma, que velo a ser hoje, na 
era nova que estamos vivendo e 
sofrendo a partir de 64, o mais 
legitimo sucessor de .An181o Tel· 
xetra, Lourenço FUho, Fernan
do Azevedo, VenAncio Filho e 
tantos outrol companheiros da 
ABE. InclUilve no relevo que 
vem dando la ldêlu do prag. 
matl.smo crlaelonlat.a plagetia· 
no, de que resultou esse próxl· 
mo congresso lntemaclonal 
educativo, rMllzado pela prl· 
melra vez em llOIS8. terra. Lauro 
de Ollvelra Lima Coi uma daa 
Vitimas desse movunento direl· 
t1sta de 1864. Cusado e sllen· 
ciado. durante o perlodo maia 
oblcuranu.ta aesae novo Eat.a
do Novo, hoJe eiti ele lelizmen. 
te restaurado em lU& capadda
ele de PI'OIIIeiUlr no movtmento 
ele "pioneiros" ele 31, provavel· 
mente no mesmo proceao de 
Interferência doa contrérloa, a 
que se referia Lourenço Fllbo. 

• • • A Corça do plagetl.smo está, 
particularmente, nos dota prl· 
melros planos doa quatro que 
formam o edl1lclo de toda edu
cação global. Essas quatro pia· 
ta!omw sâo: a psicológica, a 
social, a tuosõflca e a espiritual. 
No prlmelro plano, a ronnação 
psicológica, que começa com o 
recém-nascido ou até o nasci tu· 
ro, visa ao próprio funciona
mento desse orpnlsmo pslcoti· 
Slco que ronna a pessoa huma· 
na e constitui o ser ma1S com· 
pleto e mals complexo de toda 
a Criação, dos sentidos até a 
tntulçao, que é a D06S8 supertn
tellgência, como a lntellgéncla 
é a nossa super-razAo. No se
gundo patamar, o aocW, a edu· 
cação visa à projeção exterior 
da pessoa, sentidos. razão, inte
llgêncla. no plano da comunica· 
ção e da sociabWdade. No ter· 
cetro patamar, o ftl016fteo essa 
preparação senso-Ideológica se 
concentra na vlsâo em profun. 
dldade, de tudo aquilo que os 
planos ps!col6glco e sociológico 
forneceram. pela observação, 
pela experlmentaçio e pela 
ldeaçto. No patamar supremo, 
o espiritual ou reli(loso. o ser 
humano se Integra no mistério 
dos valores absolutos e da su
prema Cnatividade. Esse o 
quadro da Cormaçlo completa, 
que a educação pode e deve dar 
ao lnd.lvtduo tegocênt.rlcol e à 
pessoa lheterocêntrtcal. 

O grande valor. a meu ver. do 
dJacurso tcorno hoje elt.á em 
moda d.laer> piqetiano ~ ter 
desenvolvido uma espeeulaçAo, 
llatemética e clentlftca, do fe.. 

e:::::~ aiii01D -. .. ......... .... 
tro de um amblellte IOCIIl. tam
bem autonómlco e em movi· 
mento. Dalae tomar essa ftloeo
Ga psicouociolOiica da educa· 
çào uma especulaçto e uma 
atuação, em que a erlatlvlàde 
se torna um elemento c:ruclal 
da ftnalldade educativa, que t 
sempre extrair de um aer huma· 
no, no caso a criança em cam1· 
nbo para o adulto, o m6xlmo do 
que as suas vlrtaalldades úo 
capazes de fornecer, A eacolar1-
dade, nessa concepção, lonp 
de eer uma norma coercitiva, 
Imposta como modelo, é um 
apelo continuo a essa crlativi· 
dade vtrtua1 da natwea huma· 
na. A educação se toma, uatm. 
um esforço constante para o 
convtvio humano, cada vez 
mata perfeito. Corno d1z Lauro 
de Ollvelra L1ma, no excelente 
documento de trabalho que 
preparou para o congresso: 
"Educar pela lntellgêncla (é es
te o moto desse primeiro con· 
gresso plagetlano bru1lelrol é 
simplesmente estimular a cria· 
tividade (invençio-deacobert.al, 
isto é, estimular que, a partir de 
situações e materlala preexis
tentes, o lnd!vlduo crie (invente 
e deacubra 1 novas formas de 
vida em evoluçlo... O funda. 
mento da criatividade é a orga· 
nlzaçào (equlllbraç8o nuijoran
tel dos movimentos ttecnolo
gla), da Unguagem <arte e 6.lge- 1 

bra daa proporçOes> e doa pen· 
samentos lteorlaal e o objetivo 
llna1 ~ a orpnllaçto IOcial." 

Nto ereto, de modo algum, 
que o objetivo ftna1 da ecfuca. 
çlo aeja apenas a o~ 
IOdal. Seria recainDOI no ao
cloloprno, que na parte prl· 
melra de sua exposição, a parte 
negativa, é coDSlderado, com 
razão, como um dos "reducio
ntsmos" que o autor rejeita, ba· 
aeado em Piaget. Esses trêa re
duclonlamos ou unllatera.lls
IDOIIào. segundo ele, "o psico
loglsmo, de origem freudiana.. .. , 
o &oeiologlsmo, baseado numa 
vulgata pseudomarxlsta e o 
pragmatismo "behaviozista". 

A Corça do conceito piaget~a
no de criatividade é, preclaa
mente, ultrapassar o egocen
trismo freudiano, o sociocen
trlsmo marxJ5ta e o determlnls
mo pragmatlst.a. Polltlcamente 
consideradas. mostra Lauro de 
Olivetra Lima como as conse
quéncias sociais da ftloeofta pe
dagóglca plageL!ana são: "a jus· 
tlça social . a plena democracia, 
a distribuição dos bens e daa 
rendas com todos os membros 
da sociedade, a estimulação da 
plena crtativídade, a superação 
de todas as formas (regras, va· 
!ores e stmboloal rtgldas". 

Para aqueles, corno eu. que 
colocam o plano lUoiOflco e o 
rellgi080, como aendo o Cecho 
da abóboda de uma verdadeira 
educação humana. a cria ti vida· 
de, que P1aget coloca como ba· 
se da educaçAo prlmárla e se
cundàrla. é também o motor da 
verdadeira preparação pedagó
gica para os dois planos supe
riores da educação. 

Lauro de Ollvetra Lima é hoje 
O 00180 maior pensador VIVO 
em ma~rta de Ideologia da 
educação, como base para a 
formaçAo e a ascensão do ho
mem brasileiro. Qu1n2le anos de 
dltadw-a representaram, para 
DOI, um opto para o povo. Che
gou a bora da verdadeira crla&l· 
vJd8de popular. 
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• 
Quando J.orge Amado velo 

para o Rio . .J.,m 1930. tanto 
a literatura como a política 
brasileiras lest>avam em uma 

Jera de total tr~utação 
"'lde valores. José Américo, 

com a Bagaceirg, em 1928
1 

tinha, não sô levado o mo
dernismo para o Nordeste, · 
mas acentuado o--cãrãfer 
social de um dos movim:en
tos literários que com'e.,ça-
ram com~ ·m~a rey~l~o 
meramen e ormal,_~ti-
lística. Jorge Amado, em 
i93õ; !fo Pafs dq Carnaval. 
lançava urna crítica acerba 
ao desinteresse, tanto das 
elites como das massas, com 
qule o povo brasileiro acom
panhava o novo mundo que 
começava a surgir; defois 
da guerra de 1914 _· i9 8 e 

'das revoluções subsequen
"tes. Foi então que o confie
. ci, e~. em uma sessão 
do oentro Dom Vita , ou-· 
vindo, silenciosa e pensati
vamente, as palavras can
dentes de um jovem sacer
,<.!Qte... recém-ordenado. que 
vinha d'o Ceará com idéias 
· ohticas militam.tes, o Padre 
H' os es

ecidos e creio mesmo 
que não se conhecendo mu
tuamente. Mas ambos ta
lhados para duas carreiras, 
nacionais e internacionais, 
de p10ne1ros na revol~ 
literária 1e na revoluª"o e~
,Pirit.ual, que desde en_tão 
~í~~s-
~s. . 

Por um momento Jorge 
""-Amado se lançou afoita
'7mente efjrtmã lüta .polí

tica e conheceu de )terto o 
~sto amargo da prisão, co
mo esses ':Ja$ maru:ew 
hebreus" das cartas apos-

·~ 

' .... 



,. 

u onS17.l1imrmos ma :as Ilguras e ISaías 
quase-potência mundial. que voltou a ser Ará e a 
Pois enquanto o!t.indíge- de Alma, que fugiu da 
nas conservavam intac- c i v i I i z ação carioca, 
tõs os seus costumes, depois que perdeu o pai 
qu_ando isolados, ou de~ e sentiu o. f~stio. de toda r 1 

ca1ram d~stradamen ? a e x p e r 1 e n c 1 a mais 
te, quando ~tegrados na • devastadora, da aroga à 
unidade nacional, os co stíbversâo impotente, re
lonizadores p as saram, presentam de modo es
em quatro séculos, ao · ~ tupendo (desculpem ' o 
menos por três revolu- adj vo, mas esse encon
ções nacionais, que nos tro âo eterno masculino 
levaram da Colônia à In- e o eter"fiÕTeffiinino, 
dependência e da Inde- n s selv'ãSiiials inóspitas\"'" 
pendência à Interdepen- os nossos sertões é real- . 
dência universal. mente .empolgante e 

·-:4 Mas 0 abismo entre ~de adjettyas vulgares e 
aborígenes e áfiemg_enaS ~ b C ODSCJenj&s), . esse 
pr 0 s· se g u e como no c~mtato porventura mso
início. Nem a violenta luvel n;.as perenemente 
tentativa de assimtlação dramático entre ~ mun- . , 
poht1ea; nem a brutal do superdese;ny.olvid,S> §...O J 
aõffiorção phl,tQçrática; mund? prnr.Itivo, nao se 

e mesmo uma suces- ~se~uola apenas na p~- 1 

1 
iva 0 n da missionária, . nfena d~ ~~ssas frontei
em s· e m p r e @Irad ras geografwas mas no 
a pu r a espirituali- ama~o. ~ nossa alma~ 

1 

dade, mas na imeosição Q.ra?Ileira .n.o que tem de 1 
de costumes alheios aos maiS pãtetiCO e profun-
dêssas o ula ões nati- do. 
vas, co Iram romper . Tudo é ambígna nesse p 
as barreiras entre esses contato. Tudo volta à 
dois mundos. O máxim origem. Tudo representa 
a que se chegou, em nos /uma luta incessante do 
sos dias, é o do respeito homem contra a mulher, 
recíproco entre os pode- d~. mulher contra o ho
rosos e os inermes, a par- mem, e de ambos com ou 
· c~pW}h~ mci- contra Deus. Pois, por 
lcaa m <Ié R o !!l d o n mais que Darcy Ribeiro 

Ãgora interu§ffiêíâ{fa mas nos mostre esses~dois r -
simultaneamente difi- fugiados da civ' · _ ao, 
cu I tada. Intensificada · que procuram e na 
pelo conhecimento, pela volta às raízes primiti~s 
c i ê n c i a antropológica 0 caminho da verêtade1ra 

~
mais moderna e pelos Redenção, cJmo d o i s . 
ll) é to d o s missionário fugidos de Deus, é a mão 
mais racionais e auteií- e·este que continua pou
t"i ·camente evan~élicos, sada nes!las duas crian
ão respeitõ p e I o s cos- ças vítimas do mundo e1 

~umes dos índios, segun- de ~i mesmas. E o autor 
do o direito inato à sua participa visivelmente . 
própria cultura. Pois os dessa luta dos seus per
civilizados se revelaram s o n a gens. Conseguiu, 
tão selvagens quanto os partindo de uma ~ên-
primitivos. Mas, ao mes- cia totalmente os 
mo tempo, essa solução · m, 

~ humana, evàngéli~ e a realidade indígena, 
exoerimental é dificul- sem o menor sinaC de~ 
tada pelo espírito prag-f:< · d e .. a.l ismo romantico, 
rnático, plutocrático e mas a:o mesmo tempo 
potencialista, de qu e serrí' n.enhurr.a preo-cupa
preciso, a todo t nse, cão de exotismo regiona-
assimilar os indígenas. lista ou de sertanismo ? 

Esse drama contínuo, ·socialista. realizar esse 
cln século XVI ao século milagre estético com que 
XX, como ·ec e Darcy Ribeiro se consa-
sas letras? or um trípli. ra como o primeiro dos 
ce tipo d indianism nossos grandes cientis-
clássico o tas- ciais a conseguir 
realista. ser, igtlalmente, um de 

O clássico, represen- nossos maiores roman-
tadÕ por Santa Rita Du- cistas. - · 
rão e Basilio da Gmr.a, I( 
como seus representan- E mesmo poeta. 
tes máximos, era o do in- Pata isso, bastaria esse 
dio como simples tema 'mirável capítulo Avae-
estético. O romantico,l t , do canto de Amor e 
representado por Gon- d Ciúme de Isaías 
çalves Dias e por José de p r Alma, tragicamente 
Alencar, foi, como se m rta nas areias do rio 
sabe, a idealização do e a hemorragia do par-

. selvagem inspirada no to E' um dos hinos de l 
bom selvagem (de que a. or mais belos que se 
TÔmas MortiS tinha sido -es reveram err. nossa lín
precursor antes de Rous- a. E como chave do 
seau, Marmontel ou Vol- ter ível problema, que é 
ta'ire) ou mesmo n o ano dé fundo dessa 
exemplo merr.orável dq_ p quena epopéia, a pala-~ 
jesuítáS, dê que Ancfue- de Alma contra a 
ta cost ser a fi u ambiguidade de Isaías: 
~~~~~~I~~,....,... ....... ~ "Eu sou eu, eles são ele~. 
c1al. realista é o que o e' nós nôS 'êntendemos" 
neo- mantis o moder- (p. 374) Ao contrário da 
nista u e Mário,,... sentença desencantada 
de Andrade personificou, ~de Kipling: "East Is 
sarcastica.meJite, no per- r East. West Is West. They 
sonagem de Macunaíwa Nevá Will Meet." Qual 
e agora Darcy Ribeiro será 0 nosso destino de 
consagra no prirr~iro "civilizados" e "primiti
g~mance escrito vos"? Seja qual for, o ro-~ 
por um romancista que mance de Darcy Ribeiro 
viveu, em carne e espíri-r é uma obra que ficará; e 
to, a sua prosa estética, as ilustrações de Poti 
como Ça~a e s t á com~letam de modo per
vivendo"k""?u? poemas. feito . Essa grande obra 
Pois tanto a prosa de coloca o set:. autor litera
~como à poesia çk riamente como o maior 
Casaldálig.a aspiram a indianista literário dOI 
sua selva l"o solo da pró- §éculo XX. at.:: agora, na 

,.~ pria .... realidade brasileira ( liniuwem dos Basílio da 
1 

mais autêntica. Gama, dos Santa Rita 
E, nessa linha frontei- Durão, do s Gonçalves 

1 riça da pororoca social Dic1s e dos José de Alen
do extremo Oeste, em car. 
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