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~eflorescem os cravos ~~ão ~~!~ 
Quando, há um ano, se come- a ver, um exemplo que nos pode 

morou o primeiro aniversãrlo da servir, como uma luva, para 0 fu- crá tlca, de nossas Joveru naç6ea 
"Revolução dos CravO& Vermelhos" turo da nceaa própria "revolução" sul-americanas, é que o eumplo 

-t uma Onda de pesslm1smo ou d~ de 84. B' certo que, do aelo das pró. portugu&, por menor que aeJa 
anarquíSI'iiõ dominava Portugal. E prias torças militares revolucioná- quantitatlvamente, Pode aer o 
se estendia, fora dele, à maioria rias, ~ que podem aa1r aqueles que maior em &e'lltldo quaUta.Uvo. :r 
dos que haviam saudado, com en- reintegrem, em seu papel próprio por 1sso que tanto me anlmoa ftl' 
tusiasmo, a queda do salazarismo. as torças políticas clvls autentica: reflorescerem 04 cravos de abriL 
Jã nos fins do próprio ano da Re- mente democráticas, Isto é, escolhi- Quanto à próxima eleiçlo preatden. 
volução, se d!S8era que "os cravo, das por eleições livres. E que pos- ela! portuguesa, que vlrã eomple-
de abrll tinham murchado em no- sam realizar os objetivos Iniciais t.ar o memorável feito eleitoral de 

~vembro" ... Basto~rém. que no do movimento, de que as forças mi- 25 de abril, é tarefa cujo encamt-
segulnte noveriiõro uma_tentatlva lltares terão sido um Instrumento nhamento só o povo lusitano pode 

::;;J de radicalizar, à esquerda. o movi- essencial. m as necessariamente operar. Só almeJo que seu sueeuor 1-
mento de abril fosse rapidamente provisório, para o seu próprio bem siga 0 exemplo de Costa Gomu. B 

~
bafado, para que a nau lusitana e para o de toda a nação. \não se deixe arrastar pelo repiQue 

não há Imagem que melhor slm- -==,da ond.,_que, por üm momento, u. 
llze a nação portuguesa do que a Seja como for, o essencial é pecialmente no levante de Taneoe, 

um navlol retomasse 0 rumo que a repressão ao levante radical lllmeaçou arr~rtupl a 5a 
Inicial de abrU. E 04 cravos reflo- de novembro e agora a realização ~tadHra esQ.!l~ Mil CCIIIlO • 
rlaaem, como agora acabamos de de eleições populares para 0 novo s~. evidentemente, nao tlabi.....U. 
verltlcar, com as livres eleiç~ do Parlamento tenham restaurado 0 çoes sociológicas profundal para H 
11811mdo anlverd.rlo desse movi- prestigio doa crav04 de abril e a se- manter, o pertro acora é outlro. B' a 
..JDente, que pode 41er uemplar, Ja- aura.nça. de uma democracia por- 1 cuioada à direita. l:m twlbo 4e Ulf. 
elualve para estes aeus filhos clsa- tugue&a que opere a paaaagem da est.a.v.a eu ~QÇando a 11n. or-. _ _. 
Uantlcoã, como esereviamos nesta I opressão & Uberdade e do libera- da Praça Vlctar Buco. em ~ 
mesma eoluna. a 9 de janeiro do 1f. lísmo ao aoelaliamo, por métodos perto de nós aJmoçau ipabNIMt 
corrente ano: "0 lev8itlte de 25 de demoeiitlõ5'i:-'l" o que exige o mo- ninguém menc~~ do que ..• An&tole' 
novembro velo trazer novo alento v!!Jlento tnvenc:íftiC1& História, no P'r~ce. o idolo da minha JDôê1aã,.. 

1
aos que ainda não aescreram do 25 senlido d& 1fl)iMade---eclãJust1ça, ge. Acabara de publlcar 0 aeu ro-

e.l de abrU. E JX!r~rnotlvos. Antea que ca.ractertzam toda autêntica. mance La Bftolte dea ,&..,_ em 
de tudo, con!Imiar a pe!..>Oa do Ge- forma de Governo, que sirva ao po. que tomara Cll't!§ Uhentadea com 
neral Costa Gomes como grande vo em vez de ae servir dele. Ao con- 1 a Revolução ll'rancesa, que dela-
eata.dlsta. . . não como rolha, se- trario exatamente do que está gradara a mult()B admiradorw do 
gundo o r;pelldo que lhe deram acontecendo com todos os regimes ~velho fauno soelallsta. Um delea • 
os inimigos mas como eixo de uma 9 total~ tanto os confessados aprox;,..,., da mesa do n"'•'""' llu-..-e 
roda que mantém o movimento em como os Jn..,onfessadõS:'"Que estão ....... .._, ""' 
equilíbrio e para frente ... A outra convertendo atualmente, este &YL_ vlz!nho e murmura: "Aion Malne 
lição desse levante é que ... eDlf do continente americano, no pa- un eoup de barre à drelte, D'eri-~ 
consequencla dessa sublevação, que raíso do capitalismo econômico e pas!" 
foi allás o resultado de uma anar- 1 do w:ma.c1smo polittco represen- -1 Uma gulnacta ll '"-lt• 6 
qula crescente, que vinha. conver- tado pela Unha de fortlns, dtreitls- temo para ~ 0 

que 
tendo a revolução portuguesa num tas e plutocrãttcos, que se ~- o nosso cunua- B' que 1 vel"da@iro eecárnto UD1.veual es· dem do Ch11e ao Brull. Ainda bo- a. decepção popul811' <Já. nlo falo del-

=1 ~ moVimento de VOiiã je, DO momento em que eiiCre\'0 es• ..f &aS .falaas elites que ful1nlll da pi.. 
cJU tropas aos quartéis, Isto é, da tas llnbas, leio que em Córdoba, na {tria com medo de perder eeaa tllllbal 
relntegrqio das Força.s Arm&du Arpntlna, houve uma queima. 1n- \~ IPttvU.é&loe>. do povo, caa.4e dt 
portugueaaa em seu verdadeiro pa. tendona.l de Unoe "subversivos", 11" anarquia, ee debi Jêvv PA ._ 
pel, nlo p&rtlcü.rlo nem sectário, oomo ae fula :na Alem•nha hltle- 'das Sêi'ê1D do mlto Al8ariiiL Mu 
mas para o povo <ecmo guardas) rlata, em nome de um regime que contto que aaaw n1o eeJa. B qae • 
das tMtttutç~ politicas feitas por ae baseia, dia o comandante dessa cravos do Tejo retlol'IIÇUD • po~-
um povo". Era neasa aegunda.liçi.o, reg1lo mJUtar, no lema "Deus, Pá- J aam meamo aervtr de mudu _... 
evidentemente, que eu via na revo- trla e Fam1Ua" ..• Em face dessa '1 o nouo próptlo JudJm, tam-._ • 
luçA.o portuguesa, como continuo convertrênol&, autocrA.tlca e pluto- beira-mar plantado .•• 
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<t;.\"\if Da inquisição à censura 
Zlernlamos ontem IObre a Cen

aura, que é hoje por toda a Terra, 
doi l'ellmea marxistas aos anti
marxistas, passando ainda pei01 
peeadodemoorátl, como o nosoo, 
um dOI venenos mala tóxicos da 
polulçio política de nossos dias. 
Ora. a Censura é a fllha dUeta e 
e ddoreta. da Inqulslçio, que eonti
DU& hoje tio viva e tnumana, em
llon. c:CID outro DOille mas com mé
todos esnelha.ntes, como DO século 
XVI. Hi mese~~, graças à Associa
ção de Imprensa do Rio Grande do 
Sul, tivemos a oportunidade de ler, 
em resumo, as atas monstruosas de 
processo inqulaltortal que sofreu o 
fundador de nossa imprensa, Hlpó
llto da Costa, e de cujas garras só 
eecapou graçaa à fUI& para a In
lil&Wrr& em 1803. Ora, nem de pro
pósito recebo de Coimbra a obra 
ma.ls recente do ma4or dos historla
dorea das 1déla.s rellg1oeu e poUtteas 
em Portugal. Trata-se do profeMOr 
J<lH Sebastiio da suva Dias, sobre 
o Eraamlsmo e a lnflulslção em Por
tupi, Proeeao de Frei Valen&lm da 
·a... (ed. da Universidade de Coim-
bra, 19'15), queimado vivo em Lls· 
boa pe1o ~ civli" da. hipócrita 
Jaqulalçio, DO dia 10 de ma1o de ua.-.. ....... ..,~.-t. 
lldl1ar aoa DOUOS leitores, fora doa 
clNulos esuttamente h18tórleo-c1-
enctf1coa, o nome desae grande mes-
11re. Cito apenas algumas de suas 
obras, como Poriapl e a Cultura 
Européia (1953); Correntes do sen
Umento ReHcioso em Portural (2 
vols. 1980}; A Política Cultural da -ca de D. João m (1969>; o 
Edetlamo em Poriupl no Século 
xvm (19'111; Os Descobrimentos e 
a Problemática Cultural do Século 
XVI (19'13); IIJstórla du Doutrinas 
Políticas em Portapl nos Séeulos 
XIV e XV (no prelo), "et j'en 
paae". 

De paasagem por Lisboa, em 
1950, conheci-o pessoalmente. Jo
vem soelólogo eatóllco, já tendo pu
blicado em 1943, por tnfluênela de 
Bern&nos e de !4aritaln, Eseanda
Je da Verdade; em 1IK5, O Proble
ma da Europa; em 11K8, Estudos 
PeiWeoa e ern 1H9, Humanismo So
cdal, levou-me ao Cardeal CereJeira 
e mdava multo ligado ao movtmen. 
to do eatollelsno social, já entiO 
em luta. com o l&lazartsmo, que 
acabava de o demitir do modesto 
.......- que tlnha em um M1nia
t6rlo. • • Por uma dedleatórla deMe 

\\11ibno Imo, -.ejo que trre um 
eaadenldo a 12 anos de prt
'1~" l&lazarlata. Nio =--'!:..;;.;.;..-

Tmtdo de Athayde 
se trata, pois, de um historiador hoje, na Igreja contemporanea, ou 

~
que considere a i!ltri& como stm- ~ prática corrente ou debate livre, tn-
ples repositório de .taoos pu&ados e camos de pellto o ho!J'or dell8a een- ~ 
figuras mortas. Para ele "o passa- sura lnqulsltor&al,'liDtct;lf;IareJ& 
do não aparece (na verdadeira Ht.s- como do Estado, que l.vou flantu 
tória) como um momento estático vítunas inocenta à fopelra. B en-
no devtr da socledade e da cultu- venenou as própnu en~ da r 
ra . . . E' o hoje que dá sentido ao clvlllzaçio moderna. Aclm1riiiiiOo a F" 
ontem e o ontem fornece-nos uma obra monYJD.enta.I de SUva Dit11, ea-
referéncla ou perspectiva para a in- pêctalmente em seua e!Wdot !IObp 
tellgêncla do hoje". Por Isso mes- o refiexo do ~ lmme.11Ja. 
mo, seus llvros baseados todos nu- @=ci1&Uõ em _ , mfclo da 

'

ma metod~nte ob- nossa próPfli H18tória, tomo a 11-
""' jetln,_ ~~~ntiflca, em que-, aliás, berdade de dl8c:Ordar de uma cem-,.. 

são mestra os hlsto11a.dores portu- clusio pesstm&ata, como a aesum-
v'l( gueses, nos abrem perspeetlvas lu-t.t.- te: "A _çoqente h~- >( 
r lnlnosas, tanto para. a compreensão .- ta não soube equsúirjjjâlijir~ ,.. 

da História de Portugal (e, portan-I ã;"o cá dentro ... a sobrerivtDcla da ~ 
to, do Brasll), como da própria Bis- íire~ ~ a do d!rl-G 
tória do mundo contemporaneo, ~e aõjlpapetf"""\.]1: do lo- ? 
pois sua visão h18tóriea obedece as grou, por Olllko lado, a def!Dlçio 
duas condições ~ considero, COJ! de uma IBreJa mtUtante em ruptu. • 

'P razão, básicas para o pensamento ra a\lft eom a tradi~ 
~co: "Nio ser distorcido pelo de uma. racionalidade evoluida e 

'"' a ~ori de escolas, de ParUdal, ou I apontada para o fututti, em eor-

1 
de paiXões ... e não divorciar o eul- reapondênela com o movimento 

1 tural do econoftílco-soelaJ. nem clobal da. Hlatórla.. 
1dentiflear, por outro lado, o 1deo- o refonnlamo de Valentim não 
lógico e o cientifico" (pág. 15). coad1JIIn ~a.nças de fundo que):" 

E' o que faz magistralmente. reformam as aooi«lades por eta· 
nesta. publ'W'o IDtegral • no GOoi pas" (pác. IK). Ora, nio compete 

•r mentário el'lldlW ~ P'OCeiiO .- ~ lct&reia "truaforma.r 
~ berõ~ agost~ntano ao Meti\'o - edadea por et&paa". Isso 6 -.: 

XVI, secretário e amigo do famoao funçio dos Estados, doa penaado-
!:fei I,.uiH de MontQia. e um dOI tn- res e dos povos. Cabe à IgreJa, fora 
trodutores em Portugal, do movi- e acima dos ~ cMUza-~ 
mento de humanismo erllltio, com ções, enca.rttAPhv e iluminar aa 
que Erasmo e Thomas Morus pro- conselén91y. @! ~doa penaa-
curaram evitar a ruptura en-tre Re- dores e dos Governoe, para que eles 
!onna e Contra-Reforma no eéculo promovam esses movimentos de r 
XVI, que tantos males iria causar ~rteettbWdade sogl,a.l em .luta con-

~ ao mu~. Erasmo e tinua com os motlm&....de corrupção r 
Thomas Morus procuravam colocar e ~~esso. Neasa luta ccmatan-
polltieamente e culturalmente, tan- te entre progreasl&tu e tntegr1stas, 
to a Igreja Católica como os Esta- tanto no século :Xvi como bo]e, os 
dos Modernos, no verdadeiro caml- :::1 m~eróls, como esse obecuro· 

:::tnho j!!' História, da J'üSUça e "do frade agostinlano, quaisquer que se-
Bom senso. Descobrindo, nos ve- jam seus malogros aparenta, eo-

~ IiiQ.Sã[QuhrAS pom,a:ueses, esse pro- mo os de Cristo na eruJ, estio ope-
cesso contra o inocente e culto agos- rando DO substr&lto da História, pela 
tlnlano, trouxe para o conheclmen- chamada "comunhão dos Santos", 
to da posteridade, não só mais uma segundo a qual nio há virflude.s pes-

~itima da opressão do pensamento soais ocultas nem ldéla.s peraept-
' llvre, mas uma llçáõ para os noo- das. que não repercutam, viaivel ou 
sos tempoa. Lição, aliás, tio mal lnvlalvelmente, em toda a huma-
aproveltada. pela aliança implícita nldade. 
que a Revolução e a Reação fazem Seja como for, a obra de Silva 

..f hoje entre sl. para oprimir o pen- Dias é um momento crac1al d~ Lf 
I aamento autênt.ieo e a:a--coiisetên- tor1ografla portuguesa de todos osl 
':.f elas livres. Quando relemos, pelos tempos e deve ser iütentemente di-

cüidãdõã- desse ~riador. vulpda. estudada e praticada en• 
as "declarações escritaa pela mão tre nós. Tanto mais quanto o DOI•l ~) 
do réu (páp. 115 et pusbn), a co- so velho Portlulal esti dando Jto6u \1 

I 
meçar pelo seu desejo de que "a poUtleaa ao D01110 IOfem Bru1J. 8 
Igreja ordenaase oa d1Y1Doa ofie1oa Silva Diu f, aem dinda, uma._ 
e Mlasa em linpa que o povo en- craudea luea cultlurala de IOll: f 
teDdeue" e quue ~ mala que 6 JIQ&....., 



No limiar da Páscoa 
Lembrávamos, no inicio desta QUflie&ma, .Jl...1lQ:_ 

-f çcf.J!... utúrqfca fundamental de que esse tempo, tü 
~ fn!ditqc4D e de penfte1ÍCiaL representa uma prepa

raplo para a Pjscoa. Isto é, para a mais solene ma
ntfestcu;do de nosso ato supremo de fé cristã, de que 

Tristão de Athayde 

~ 4 morte não é o tún da vida .L mas o início da Vida. 
'Í.ogo, a crença na primazia da Transcendência so- t!!M! dç auq promosão ideal, ,não só moral mas a é 
bre 4 tmanéncia. Ou seja, da existência de uma ertal. Pois as coisas da matéria são tam-~ 
Tf'ÜÜ"B aobrenatural_tJUe precejl€ e .!W:e@ .cl no~-m • bém Sa~ como gostava de 1108 @verti~ .,.. 
â4 ref!U4qde naútral. i•, pois, '!.!Dedida de todos O$fU lha,cC!, ae Chardtn. E como 8empre ensinou a Lltur-
seuá valo Eis porque a fásc~, q~ vamos mais ;ia. Aquela mensagem judatco-rrTstã, portanto, não 
uma vez revtt-er no próximo domingo, é o pico su- se contunde com qualquer tipo de ctvili<.ação. Na@ f 
~remo de noa10 cordilheira fri3tã. A úUíma palavra ~ do q~ contundir judaismo com -
pe Jacques Maritain deixou, como te;tàmento es-~fon • Como também podemos duer q~ 

~1 ~ foi~ão aos aeus pósteros: f um til!9 único de civilização cristã. E sim, 

1 ~ ,. ervaf f;z ~éncta••! A um mundo, mer- uma aspiração constante de cristianizar todas a1 l 
'-l ,.,zJ&4do na • todos o gran- civilizaçõu. No sentido da palavra de Cristo, de 

de Ap moderno nos adverti4 contra uma que tudo o que não contrariar Sua mensagem, mes-

.::f dupl4 ten_!~áo. Ou a da equivalência de todos~~~ ~te aceitá-la, está de acordo ~· 
~ ~morafl, sem disJjnção entre o bem e o mal e, c~ ela. Ate no há uma sombra de ve.r;Jiatle.} ~ I 
;f~ a concluaão _ ud lícito. Ou a da Ate n~~ma .:g_tz do be~. Se essa mens -

hn8 ão de re l t vo em a u g -crlStd não se contunde com qualquer ti-
como o Poder, ( o regime político em que vivemos po de civilização histórica, também não estti alheia 

a_tulmente no BrasilJ, como o Dinheiro, 1: czass~. a qualquer delas. Sua função é de =iritU4llz4r Jo:w 
~ o hrtfdo, o Estado, ~ Prazer. O maior im• dos 08 valores, retjflcando toA9a 2! .skljjêõj no ;;:1 

•tl~.,.~-crlat4 _.tu cú:lo IU4 vi 
·,.,. ~ de fldu4 cltu4l cfvl- • Ao lDfttO claaa de noaaa era, 11110 tlfrl 

,.._,, tal preci8amente usa to@ mMjíõ de R4· ~~=al;tG~d~o.~corutti~;L~ntemeft;;;~•;·~oa~~c~i§º~i;~ 1õrii:"""Ao primado pagl!o ou ~opagáo da im~~nin- llftl -cf4. 4 revel4ç4o judaico-cristã vtnh4 aubsm.tt' o •• , pwrais ou tfloaó#ctJ!, dos diferentes Estados . 

.:f~ di 7ranscendb>cia, Petróf5J !inA4 ra49 r Como até h!>te_wmoa. sempre que as autorfdadu ~I 
_,>;!!f' dü:er_gu l01.11}!07ne"!!.!l!! crfoa 08 deulu. Prl- pqlfticaÍ Õu cc;onómfcaa wumem suas /Üncõts, -de 

mua in orbe deoa jd bomo. Mas, na verdade, foi modo indiferente ou contrctrio dquela mensagem, 
o Dftl ,.._ .tr4flll d4 natureza, que criou o ho-1\ as relações entre esses dois planos de atividacte, o 

~--=~;;,..,:doa=-:;;.deruu~;,;; . Essa mensagem espiritual nl natural e o wztrttual. cntmm em estadº-.tk.Jfl!LIG. 
a 1ll4lor raoluçdo de todos os tempos. Aceita Por uma culp~ q:ue 2.º4:f 1fT reciproca. Q abaolu- ,.... ? 

~~~r outros. Discuttda por~ t · ático · t4o condcriivel co7:lo o aba 

-t .,., a VcrdGde estti longe de ser ~nela. IF~!::5=:::.o::.· or ezempZo, o problem4 cada vez 

l'~ 7.:~":.:.!"::.:':~:.=:-.:. -:.;11) :".r,:",z.:. ;::. ::L 1;,::: : ? 
6prio &erta "um sinal de contradi.g,ão". Por tsso 

1

/ ~uç4o FranceM~. De modo que a condenação sfs-~111/ 
mesmo é que essa mensagem, por intermédio de t!!'titicll dessa Revolução por parte dos catoZrcos, 
uma Pessoa, (o Cristo); de um Povo inicialmente c~ 119!' tanto tempo J!!evazec:eu. é um erro '!· 

::.f fo Judeu), e de uma fnstituiç_42~ (a Igreja), entável de apreciação /l.btóricll contra o gWJI 
da tradfçdo cristd, vem acompanhando nossa era, ra. em torno desses ctireUos é que 
desde o século primeiro. E durará "até a consuma

çclo dos séculos~' da-a~ssa fé nas Escrituras. 
::f Pois essa a c.e dência divina, longe de ser 

tmall negação • bnanêncid'~to é uma alienaçdo' 
dGI 11Gioru hfs icos e rçfativos ao mgncU», é um 
imaz de aua presença no tempo, de sua encarnaçclo 

,..,., ~~ assi171- como no '" pod4r 
.;' """º~s. Eua dàpl4 menH~em. 
.... A ~e!JUnda (a cristã) nclo • aen4o 4 plcni
.. da pimdra (a ju4aic4J e a do própno ,.,._ 

...,_, tu a precedeu, é o Jlllrdacllh 1'{-. 

~~~~~~" .. - 1lllt6ric:a dA '"'man141crcf& lftélllá. 

giram, frequentemente, essu choaue.s e~4J.gre-
1a e o Estado_. como vemos neste momento entre 
;ós. E' função usencial da Igreja a defesa dusea I 
àJreUos. em nome do valor imperecfvel de cada pes-
401 humana. tryto d4 emiMncicl dusu valores 
tTanaêêndiftttlfl, que nenhum~& tmtttulçf!o hUmanCI r 
Põêlê ~ tmr: Pp# aHo qntmpry 4.at6-
tuf4 tzidq IOCicJZ. A Pclacocz é o tempo ideal de mecU
taçdo IObre euea • outros pontos da me1114gem f•
~ que deNnios defenür e p6r .,. préti
CG, ...,.. • JJOI' toda ,.,..U, ,.. mecUdG de noaa ,.,. 



~~ O binômio social 
Tristão de Athayde 

Se o fim da primazia 
da Europa e sua subs
tituição pelo nosso atual 
e s p í rito universalista, 
com a promoção d o s 
demais continentes, é a 
nota mais recente do 
tipo de civilização que 
estamos vivendo - a 
segunda fonte temporal 
desta civilização, her
dada do século XIX, foi 
o impacto universal da 
Revolução Francesa. O 
século XIX começou em 
1789, como o século XX 
começou em 1914. A divi
são analítica da História 
por séculos, se não é de 
todo arbitrária e a t é 
favorece a sua c·larifica
ção, (pois o tempo é sem
pre confuso. Como obs
curas são sempre as ori
gens, acrescentaria Tei
lhard de Chardin), essa 
divisão por séculos deve 
sempre ser tomada oum 
grana salis. O s é c u l o 
XIX foi marcado, histo
ricamente, p e la supre
macia d o s fenômenos 
sociais sobre o s fenô· 
menos políticos. E s s a 
primazia do social, du· 
rante o século, se carac· 
terizou pelo que pode
mos chamar de binômio 
R cifJl. Isto é a divisão da 
sociedade ocidental (e a 
primazia do ocidentalis· 
mo só terminou com o 
p olioentrismo intercon
tinental do século XX) 
em duas camadas, uma 
dominante e outra diri
gida. Essa dicotomia foi 
gerada, depois do impac· 
to político-social da Re· 
volução Francesa, pela 
formação e consolidação 
de duas classes sociais, 
sucessoras do feudalismo 
e do aristocratismo do 
"antigo regime": a bur
guesia e o proletariado. 

O teatro de Claudel re
tratou, de mo_do magis
tral, esse advento social 
da burguesia. Como o ro
mance de Zola tinha an
teriormente retratado a 
ascensão do proletaria
do. A burguesia te v e 
suas origens, até mesmo 
etimológicas, na Idade 
Média, c o m o represen
tante dos habitantes dos 
bu:rgos, entre os habita,n
tes ch>s castelos e os do 
campo. A trilogia medie
val, encerrada em 1789, 
castelões, burgueses e 
servos da gleba (o clero 
foi uma classe à parte de 
origem espiritual), com 
suas consequências polí
ticas, foi substituída pe
la dicotomia burguesia
proletariado. N as c e u 
com a revolução de 89. 
Consolidou-se c o m o 

esenvolvimento do eapi-

talismo e do socialismo, 
durante o novo século. E 
hoje rep1·esenta o pivô do 
espírito revolucionário e 
passional do século XX. 
B e rnard Groethuysen, 
que foi um dos mais 
autorizados analistas do 
espírito burguês, defi
niu-o sinteticamente em 
duas palavras: 'eu sou. O 
burguesismo é realmente 
a expressão do indi'l!idu
'alismo. E esse individua
lismo foi o novo espírito, 
que o s revolucionários 
das "Sociétés de Raison" 
do século XVIII formu
laram, como filosofia da 
Revolução Francesa. Fi· 
losofia essa l a n ç a d a, 
como se sabe, pelos enci
clopedistas. O espírito 
revolucionário de Voltaí
re foi de tipo racionalis
ta. O de Rousseau foi de 
tipo passional individua
lista. Esse racionalismo
individualista é que in
formou o espírito d a 
nova classe· que fez a Re
volução e dela se apode
rou. 

O instrumento mate
rial dessa nova filosofia 
da vida foi a importan
cia crescente do fenô
meno econômico, no fun
cionamento d a socie
dade, introduzido pela 
Revolução Industrial in
glesa. A nova c l a s s e 

· transformou esse seu es
pírito filosófico em poder 
de direção política e 
econômica, incentivando 
a função da propriedade 
individual e do valor do 
dinheiro, como nervo da 
vida social. A partir des
se espírito racionalista 
(contra o fideísmo tra
dicional) e do espírito 
individualista (contra o 
corporativismo me d i e
val) a nova classe bur
guesa, original1w seu es
pírito e podero•sa pelo 
manejo das forças econô
micas da indústria e do 
comércio, se lançou na 
educação da nova socie
dade surgida da Revolu
ção. Empreendeu a sua 
revolução intelectual, pe
la alfabetização das mas
sas e pela cultura das eU
tes. Tanto as massa como 
as elites, portanto, se 
m o di f icaram profun
damente pelo impacto, 
teórico e prático, da 
nova ideologia, espalha
da já ;;or todo o Ociden
te. Inclusive e m n o s s a 
América, provocando o 
grande passo para a des
colonização e para a im
plantação da democracia 
em n o s s o continente. 
Particularmente nos Es
tados Unidos, que aliás 
tinham precedido, e m 

1776, o movimento euro
peu de 1789, embora 
naturalmente com idéias 
vindas da . Europa. Essa 
democracia política, por
tanto, foi absorvida pela 
burguesia e ligada ao 
surto d o capitalismo. 
Formava-se, com isso, 4 
camada dominante da 
nova sociedade. Em face 
dela, por sua vez elabora
va-se um m o v i m e n 't o 
concomitante de consci
encialização das massas 
proletárias. E, com ela, 
o advento do socialismo, 
como consequência e an
tídoto à democracia de 
tipo liberal, promovida 
pela classe b u r g u e s a 
dominante. Aliás, ambas 
essas revoluções, fran
cesa e norte-americana, 
promoveram o primeiro 
grande movimento d e 
descolonização, com a 
independência das e x -
colônias americanas. 

Com tudo isso, se for
maram os binômios bur
g u e s i a-proletariado e 
c a p italismo-socialismo, 
que ficariam como si
nais típicos da herança 
social mais marcante do 
século XIX para o século 
XX. A consolidação do 
e s p í r i t o nacionalista 
'acompanhou de perto es
sa dicotomia social. En
quanto as elites políticas 
.e cultumis passavam a 
dominar a nova socie
dade de tipo liberal, as 
massas, gradativamente 
aliciadas pela expansão 
do ensino e pela consci
ência democrática, iam 
consolidando as suas as
pirações. Preparava-se, 
pois, no solo e no subsolo 
do século XIX, o germe 
dos grandes conflitos do 
nosso próprio século. As
sim como o século XIX 
sobrepôs ao feudalismo 
aristocrático a nova clas
se burguesa, com seu in
d i vidualismo democrá
tico, legaria ao século 
XX uma aspiração cres
cente das classes operá
rias a uma participação, 
ou pelo voto ou pela vio
lência, no governo da 
sociedade. Os extremis
mos sociais do n o s s o 
século, representados pe
la luta, direta ou indire
ta, do comunismo e do 
fascismo ou do socialis
mo e da democracia, fo
ram uma herança dessa 
dicotomia social, cuja so
lução não violenta só se 
dará por uma síntese e 
nãó por uma antítese, 
como pretendem 08 fa
natismos e aectarlsm.os 
contraditório• que R08 
esmagam. -------=' 
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Na se,ara ,d;a criminolo.gia 

~~sb>l~ r ~ I a; ~ · Tristão de Athayde 
Cheguei tarde par a timo livro, como igual- encerrasse 'TUJS ljmites de r 

dar, ao meu velho amigo mente o tema de muitas uma~eci~ão. Não 
Leonidio Ribeiro, esta de suas obras anteriores, sefif, portanto, apenas 
pequena alegria de es- foi mais uma prova de pelos títulos· que alcan
crever algumas palavras sua modéstia que de sua çou em nível universitá
sobre o seu último livro. dedicação especializada rio e profissional, até 
Telefonou-me a respeito de médico-legiSta. Por is- mesmo como um d os 
no final do ano passado, so mesmo, sua inquieta fundadores em PariS, no 
assim que apareceram curiosidade não se con- ano de 1950, da Sacie
suas Memór~ de um tentaria de ser médico, dade Internacional de 
Médico Legistif éomo se como não foi nem de ser Criminologia, .de que foi 
vt, contentava-se c o m legista, como ta m b é m um dos vice-presidentes, 
pouco. Mal sabíamos os não foi. · que Leonidio Ribeiro se-
dois que essas palavras Se o seu amadorismo rá sempre lembrado. 
iriam ser de saudade e ··fcultural evitou· que se No prefácio ao seu úl-
não apenas de alegria e prendesse apenas a um timo livro explica o s 
encôn.!:io.....intelectual, de ramo da criminologia, motivos que o levaram d 
um dos últimos re- não impediu que se im- Medicina Legal e como 

;~;:s~:~e:9:.0 P~i~ ~::. ~ ~~~~s~oit~:a s:~b~~~~~ ~~~~~~o~ e:a:~ês~s;:. l~~ 
tenceú à sâfrã de Leonel por suas denúncias cora- las superiores, duas de 
Franca, de Mário de An- ~josas contfaõs truques Medicina e uma de Direi
drade, de Jorg;ã,e Lima, /)espiritistas. Sruespírito to e escrevi 33 livros". 
de Ro~Carvalho, de e te r na mobilidade, Foi muito sem dúvida. E 
de ~to e mesmo que se traduzia na viva- as 300 páginas dessa sua 
deste seu último campa- cidade de sua conversa, obra recente, coroamen
nheiro de viagem. Fol é o que o impediu talvez to de sua brilhante car
s e m p r e um inquieto, de atravessar o limiar da reira profissional, basta
até mesmo em seu olhar Religião e da Literatura, riam para a consagração 
sempre em movimento. que s em p r e namorou. de um mestre. Mas 
Um aspirante. Um Mas tampouco o impediu acima da obra estava a 
enamorado. Mariposa de se fixar apenas em pessoa. Mais do que nas 

rque rondou por muitas um círculo magisterial suas vitórias, será' nos 
l!!:!!!J!a~, mas em pou- fechado. Não que deixas- seus ~que~ malogros, !::. 
cas se fzxou. Rondou a se de ser um professor que fir~ona-

.... Igreja. Aspg5 à _Acade- brilhante, pela solidez de lidade. Pois é quase sem
mia. Pousou nos galhos seus conhecimentos cri- pre, no que deixamos de 
de uma gran'}t Empresa. minalísticos e pela flu- Tealizar que melhor se 
Mas só se fixou mesmo ;t encia de sua dicção. espel'ha a pZen~-d8 
na Universidade. Sempre Se atravessou galhar- nossas virtualidades. E 
com aqueles olhos buli- dame.nte a s o l e i r a ~ até mesmo um g ~ n i o "" 
çosos, aquela p a la v r a . , universitária, r o n d ou como Georg_~ ~~s 
sincopada, aquela insaci- ~ apenas a literária como foi levaácJa di?~;:.--rr;o seu l 
ável curiosidade de in- fizera com a da Igreja. letto de morte: "Terei ~ ~ 
fatigável conversador. Foi c a n di dato à agora de responder, pe· 

D 
. . d A c ~d.§112iã ]ortemente ) rante Deus, pelo que dei 

a pnmezra e s s a s t . ' . · d f " z pa rocznado por f...!D2 z xet e azer • 
ampadas, em torno de C . . . Afr . 1 p s Ja' por duas · z d · mneuo e por amo . . , 
~UJ~ uz a e1o; sempr_e Peixoto a quem deàfca- vezes, recebi cartões-pos-
~ donge, gul_ar o memo- ra um ;olume biográfico. tais abertos, com os ca-

rza e um zvro que me N ~ f · f l" s rimbos do Correio mas 
endereçou quando me ao ot e tz. em que, . . ' 

. t b ! t no entanto sua cam- sem assmatura, zmpres-
vzu am em por ela a ra- '. . ·· -
'd F i l' panha o preJUdtcasse em sos em russo, com o em-
z o. o u~ zvr~ que, sua vma profissional ou blema do Pãrtido Comu-
pouco depots . do ftm da cu.ltural. Se alguma coi- 1}ista e os seg?Lintes dize
grande gue:?.a, n e s s a sa o tolheu, nessa úl- res: "Camarada Tristão. 
década decz·szva de 20, t. t . nid t E' umà beleza 0 que voe~ 
Henri Massis et Alfred zma, era" 0 ~orven u-
d T d b 1·a uma excesszva segu- escreve. Suas ironias e 
~ . ar e, so o pseu- ~ ranca mat~ alto suas palaV?·as mordazes 

dbol_mmo de AgFathon, pu- p~scendeu,b .e com duplo sentido 
waram em 1·ança so- - r d t d . . . . pre~mente, numa emons ram seu ~an e 

b~e o 1 enasczmento _1 elz- im ortante e m 1' e s a conhecimento da técnica -
gwso da nova geraçao do P . • . P . ·..::...:..:~.::...:.:.. ~.:..:;:.....::.::::,_ 
i . . d • l secuntarza. Nem po1· zsso da meza-ve1·dade. Sua3 
mcw osecuo. d. . · ·t - l' · etxou de apozar, com c t a ç o e s re tgtosas e 

Desde que fez parte seu prestígio e sua inteli- "cristãs" então são uma 
daquela nossa m i s s ã o gência, uma das obras obra-prima. Até nós que 
médica, que chegou à mais consideráveis para sabemos de suas idéias 
França no fim da guer- o balanço crítico de nos- marxistas jjcamos, às 
ra, como os granadeiros t isas letras, como foi a !: vezes, com receio de que 
de Offenbach, pois ficara obra monumental d e você tenha nos aban-
1'etida em Dakar, tornou- Atfanió Çoutiz;ho sobre danado e passado para 
se a França o pólo prin- â Lzteratura Brasileira. o lado da c_amarilha mi- f 
cipal de sua constante Se Leonidio Ribeiro, l i t a r i s t a e a n. ti -
nostalgia da mocidade e portanto, só realizou ple.. democrática. O Partido 
de sua própria formação namente sua vida no lhe deve muito e saberá 
cultural. Pois nunca foi plano universitário e no 1· e compensá-lo q-uando 
um cientista que se iso- campo profissional da tomarmos o Poder. Sau
lasse entre os muros de criminalística, não per- dações v e r m e l h a s. 
sua especialidade. E o mitiu jamais que sua COACO; Comando de 
próprio título de seu úl- .. f curiosidade cultural se Apoio aos Comunistas" ... 
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·.RJLC'O Elitismo burocrático 
~\!\f"" Trzstão de Atlwyde 

Será por simples mos- A esse respeito me vol- Entendo haver falhas 
tracite que, de vez em ta à memória a frase de nesse raciocínio. ~rimJ!i-~ 
quando, gosto de citar um contínuo do Itama- ra7J1&Zl.f.e._ o que se deve 
trechos antigos de livros rati, em 1917, quando ~ender1iõr "técnico" é 
meus há muito esgota- troquei o palácio da Rua uma qualificação de tra
dos? Ou apenas para Larga e minhas inten- balho dentro de qualquer 
mostrar que não sou tão ções dipfomáticas, por · tipo de atividade profis
de[.memoriado como di- uma situação numa em- sional e não um determi
zem alguns de meus ini- presa particular. Disse- (nado tipo de profissão ou 
migos? Pouco importa. me ele com ar espanta- uma colocação na esca
No momento, em face do: "Então o senhor vai la burocrática. Um ope
desse novo decreto reor- abandonar o serviço pú- rário manual poãe ser 
ganizando, da base ao blico, a melhor coisa des- úm técnico, pelas suas 
topo, a nossa piramide te mundo? ... " qualidades pessoais no 
burocrática, lembrei-me uso de seus instrumentos 

.../ de velhas coisas, escritas A tentação do empre- de trabalho, ao passo que 
há -mais de meio século go público sempre foi a um professor universitá
(1925), a respeito de bu- 'maior isca do nosso po- rio pode não ser um téc-

. .J rocracia. Bem antes, por- vo7ai queixas contra nico, por lhe faltarem 
tanto, que Ogfânde e a sua desorganização pessoalmente essas ha
perseguido escritor comu- sempre constituíram um bilitações teórico-práti
,.nista iugoslavo, MilQ1Jan dos pontos de apoio de c as. É a meritocracia e r 
JJ.ii las, publicãsSe-;m todas as oposições. Por não a diploma~ãã õu-e 
1957 seu jamosô livro A.. isso mesmo, talvez, é que enquadramen.to na sis.te
Nova Classe, ainda na 0 regime ·atual, para não 7ftaticada do ~alts-

l 
prisão (onde passou de destoar dos precedentes mo público que faz os 
1956 a 1961 e de novo veio acudir ao "white co- verdadeiros técnicos. Bc
posteriormente), de- lar appeal" do povo bra- neficiar, portanto, as ca
monstrando que o sacia- sileiro, em um ano elei- madas superiores ~ 
lismo no Poder se trans- toral como este. Mas, em ramzde burocrattca, por 

I 
formara numa ime_nsÇf vez ~e co_locar as ~ases se tratar de tuncioncírio& 
b.Jlrocracia. Nesses velhos da pzr~mt_de burocratzca técnicos e abandonar ao 
artzgosãe 1925, baseados em pr~mezro !JLgar, com:o ;-/jogo implacável do mer
em grande parte no Li- 0 fa_nf!:.-.a , demagog~~ cado de trabalho as ca-
vro de Werner Sombart pposz~u~mst~ ' reso_lv tegorias infertores, que 
Der Proletarische Sozia- beT_~.efzçttfr aznda mats os constituem a base da pi-
lismus ( 1924), escrevía- mp_pmle"ws da ponta .dªhf/ ramide dos e!zl,pre{Jl1rJffs
m.,os: "Aí tocamos o pon- ptrªmtd~ em preJUtzd' blicos, e uinerro de prin
to crucial de toda a ques- ~s bases. Soluçao essen- \cípio, que leva d6 maio
tão. ,ctalmente errttsfã. A r_e- r..es. injUstiças ~8• 

Passado todo o idealis- cen~e reTo~ma do fu"!:cto- Não será de modo algum ' 
l . . . l naltsmo, JUnto a uma demagág,ico (dü "comu-

mo revo uc~onarw, a· nova sistemátiéa promo- · ~~ ' -· .,.;:..;;.;~ 
cançado o tdeal comu- . ~ ... ) o protesto que 

· t t _ cwnal, que deve co:res- fatalmente irão fazer di-
~~d~a}O: tu~ci~~~~ ~~- pondter da un:- taperfetdçof- reta ou indiretamente 
mo atualmente o faz a mb en ° 0 szs tema, e t- (pelo voto ... ), as chama-
nossa sociedade o que erofu enjren dar <>rt~i,.,qdue das classes inferiores do 
fica é apenas is~o · uma . ..t-con essa .ser 0 e~t. t 0 funcionalismo público. 

!
imensa burocraci~... .o l em~ a. Já que foram postas à 

:.:: comunismo portanto é a ~ Como a fam?sa :!_i'!]j;j,\j\1 marpem .Por esse crité.,!!o l... 
burocracia. Uma vez san- . ciativa. priva{i..a' ; ) as'ê'Clali Vol1jl.a;rquzco e ntio dem9- f 
grada a burguesia, uma ~ãeQ.logia ca:pitalista do- crãhco d_e classtjicaçao 

1 
ez estabelecida a ordem minante no regzme mili- para ejeztos de venct

de aço, montada u... má- Tiir em vzgor, paga bem mentos. 
quina gigantesca e pas- aos técnicos, o aparelho Se os juncionártos pu
sado o período idealista público deliberou res- blicos de maior categoria 

·Í da propaganda, o que fi- ponder ao seu desafio, devem ganhar mais -por
~ ca é o imenso aparelho que estava esvaziando os que a iniciativa parti
: burocrático... Para com- quadros funcionais pú- cular paga melhor aO& 

p;c.eender. pÓrtánto, o.g;t_ blicos. Que fez, então, seus elementos do mes
rn-:u.:rusmo não é preczso para isso, em face das li- mo nível, o que a justiça 
çansar os 'olhos em oi- mitações dos orçamentos exige é que o mesmo se ~ 0 1; _ J~ .:.t 
bliotecas, fatigar o espí- oficiais? Restringiu . os faça com os de categoria l __, 
rífõ com o estudo de sis- seus benefzcioi à parte inferior, tanto públicos 
temas soctazs compltcã- superior da piramide, como particulares. A não 
d.QS.._o.JLP~ deixando as bases, i?to é, ser que se impedisse que 

idéias. O melhor meio de tamente na situação em pagasse;tomo PTI{JO.. ven-Jlr 
compreendê-lo, o mais que atualmente se en- cime~ . nababesco_s aos r 
exato, o .mais rigorosa- contram. Considerou, im- seus dzrz eP.:!:J;..s~ C!IE:!ten- ~ 
mente certo, _é pensar plícita ou. explicitany,en~ tfLndo e~se mtrntriiiilsmo.r .::::: 
numa reparticão púbiTCa te, }!l.e so eram ~"Wpz e luxo e ~ mazor . 
braszletra. E em toda a • ~ os elemento~ s e- s soctedades ca~ 

1 
. . nores da economza e da pz a tstas. que nao e 

socze~ade converttda n:.'- administração. Alegando justo é que se ... aumente 
ma zmensa Repartzçao que as categorias infe- aos de ctma e se mant!- · 

I Pública." (Cf. o Comu} riores não deviam mere- n7tam os de oatxo no 
nismo. 1925 in 'Estudos cer qualquer espécie de mesmo nível atual a á
Literários Í9 volume e melhÇJria, po~que os se~~ tos da ome, anto pa
,. . ' . - atuazs venczmentos Ja ra os assalanados da ad-

u n z_c o P_ublwado.. ed. correspondiam aos que a ministração parttculat, . 
Agutlar, pags. 939 et pas- "iniciativa particular" como os da administra-
sim) . está pagando. ção pública. 
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"i1ncilla Libertatis et Iustitiae 
Tristão de Athayde 

No dec01·rer dos gran- ::J ullrJ!42.!L ss~- pelos centrífugas da liberdade. 
des períodos revolucioná- acomecimenfos, desde o Sempre que essas Forças 
rios, de verdade, como o ~ g·l.-ª- m ~al Armadas to m .a m _par
que vem ocorrendo em 'S'i)i~ue pretenãeu tido, assumem o Poder, 
Portugal desde 25 d e imitar De Gaulle, até Al- substituem as forças po
abril de 1974, os peque- varo Cunhal, que tentou, líticas, um g~erigo f 
nos levantes r epresen- ~ainda agora, tirar a sar- se.-tarna ZatB1i:ti;. Essa in-
tam, por vezes, o papel dinh co a teryenção se tar'111f" por F 

=1prov~den~ial~ ~ arias ?utras figu- vezes tmperati121l e é 
de fixaçao social. Asstm ~ ra.J-- vtemm a tona, dU:- su m a mente benéfica, 
como esses abscessos in- rante esses 20 meses. Vt- cámõ aconticeu precisa-·~ 
tencionalmente provoca- ~eram e se foram. Sõcõs- mente em Portugal, no 1 
dos, no corpo .humano, ta~ ficou. N ã o dia 25 de abril de 1974. · 
podem denuncwr, con- 9 COTlf&. "ral.luL~n.Jjg_g Ou ..§ntre_ aós yff

8
#, de 

oentrar e eliminar os apelido que lhe deram os novembro e _ . Mas 
tóxicos do '"l;..JlJ) con- inimigos, mas como o ei- sempre que essii- inter
sequência anátoga pode o:f- xo de uma • fõãâ ~.ue venção se converte, tk 
ocorrer no corpo socJ!E:) ~mantém o movimento temporária em perma- ~ 
Eis por que a revolucao ~ em...__§qliililn=io. e .p_a.ral nente, processa-se um 
dos pára-quedistas "d e f_I ~ O 25 de 1iõ5 es do de desequílibrio 
Tancos, a 25 de novem- vembro foi a sua con- que po e nar-se a al. 
bro d~ 75, em Portugal, sagração. Queira Deus Já que essas forças de
podera ter um efeito represente a sua___l2Er- i\ vem ser as únicas a dis
b~néfico para o êxito da ~ manência 1!-0 U n ~o · P_Or de um potencial mi
tao ameaçada Tevolução dos acontectmen os. ao lztar de defesa e ataque 
dos c r a v o s vermelhos. como um che!e caris- para fazer cumprir a Lei. 

41
S em P r e a considerei mático, de tipo ditato- O que estava acon-

' como um momeiLt.o capi- ~ rial, mas com~onto tecendo com o caos__J!.or- p 
tal-e--irreversível, na His- ~ d!, con~êné!.a do l]'ll'e tugug_é o qué'1Jim 'ii&on
tória do nosso Portugal há de comum em todos 'Ur!et7:f[õ, com mais ou 
(nosso por afetividade e os grupos e Pm·tidos, menos virulência, em ~ 
historicidade, mas que 'Civis e militares, em sua todos os pàíse~ ou 
poderá ainda ser nosso 9 multiplicid~ e~ parcialmente totalitários ) 

'f por ~xemplaridade), e córifiãã[Çãó. COiiiO o da Europa ou ãa Ãméri-
=1 por issQ_JJJ,e -!J,.Qic[profun- ~ stmbolo l1ã unidáéfe17:?s- ca Latina, como es~a

damente assistir ao ver- se_:Rlufaltsmo de tenden- mos v e n do no Chtle, 
dadeiro suicídio desse cias "âe um povo, que na Arflentina, no Uru
grande movimento tal passou meio século sob {/üaz, n.Q Parg.guai, na 
como vinha acontec~ndo_ -la máscara . de -u m a Jiolívia, no Peru, para só 
Or ... , • ~~ do Dú de ~.(U1"1ntarztte" t1npvól-t~ c t- tt~r:mt'ul o~..,.-D~'UU_ 1li,zi..__ 

. novembro veio t r a z e r está demasiadamente sô- nhos do Sul e do Oeste. 
~ 'J'!..OVo alento aos ~ ain- ~1 jrego de usar e abusqr_ çla C~ E' o que 'f 
:::fda 'Jlã.Q..!J&screram do 25 TJ"õerdããe reconquistada. vinha ocorrendo em Por

de abril. E por dois moti- Se o levante de 25 de tugal. A primeira con-
=1 v~ Antes de tudo por novembro confirmar a sequência dess~iza-1,.. 

confirmar a pessoa do autoridade do Pre~ident.e ~o das Forças Armadas r 
General Costa Gomes Costa Gomes, tera surtz- e a sua fragmentaçtlO m
como grande estadista e, do o seu primeiro e capi- ferna, patente ou lãtlr'n-
a meu ver (já o tenho tal efeito. tr As fm ças polttfcas 
dito por várias vezes), . ~ ">-- devem esta r divididas, 
como a chave de abóba- A outra ltçao desse _le- embora respeitando - s e 
~a do mo_vimen'to. Sua ::.1 iY<?:Jl..te-, _e essa de vr- m- mutuamente. Os milita- ) 
tmportancta tem s i d o t e ~ n ~~ve res devem estar sempre 
frequentemente subes- pw~ nos, e que 0 nosso unidos. Essa unidade na 

·~ ti:J:JJ,.gda. Sua ~onali- amtgo _Hermano Alves disciplinâ é um elemen
dade tem sido___}L07J:. tal- anuncta em ~ma .de suas lo undamental ara a 

~ mente lJd.z.redida. B e m excelente~ 1 epo1 tagens' pTeservacao 
saõêrnõ se1· est'a a con- como rep? es~ntante de 0 p::.u~;;;:tc..::a~.::;:N~ã-o~a_,p .... en ...... as,__n.u~o 
dição de todos aqueles E~tado de Sao Paulo ~m senh do material de a.u

Jque se Tevelam verdadei- Ltsboa. Em~equen- sência de desordem,~ f.: 
-lros chefes. "={ Cti!- de~~a Suõlevação, que no s entido cívico, de I~ 

Ainda ontem o vimos fm alt~ãâo de ~uma unidade na plurali- \ 
na referência especial uma a~aTquw crescente dade . .Jie uma autoridade 
que fiz ao Cardeal-Ar- ~ue vthha_ convertendo a a servia âa lzberaade e 
cebispo de São Paulo. 1 e~ 0 luçãao .~ortug'}Lesa a que represen
Costa Gomes tem sofrido 4 nu:n ~er. adet~rnw . a a garantia da ver
em Portugal, e mesmo U.3!-V~1 sal.~sb~ um dadeira ordem pública. 
entre nós, ataques se- mommento de vo_.ta das Seus Forças Armadas 
rnelhantes. E no entan- t:opas ao~ quarte~s. Isto portuguesas voltarem 
to, quanto mais se de- e, de remteg_raçao das aos seus quartéis e se 
senrolam os aconteci- Forças A r ma das por- mantiverem alertas para 
me n tos portugueses, · tugu~sas, em ~~e~- evitar que os Partidos e 
mais se revela a sua fi- '9 d.~etro papel, nao 1?0:1 - os grupos de destruam, 
bra de autêntico estadis- tt .2:!-!q,. nem ~ectan~, ~ mortalmente, entre si, e 
ta, tão prudente, quando PC!;ra 0 P?~o, das ~nsiitut- CCWJ· isso facilitem a tml- 1 I deve manter o equilíbrio çoes poltttcas fettas por t_a_ao tasciflm,o, terão sal-
das forças políticas e mi- um povo. vo não so a sua própria 
litares sob suas ordens, -;) As Forcas Armadas de r evolução mas a todas 

~ como audacioso e firme, ~t U?na n açao representam aquelas que se basearem 
nos momentõSããs gran- ';_o JE..vô da ordem pública. no respeito aos direitos 
des decisões. Um por um, ~lF Jlaz.antia iiã1ibe1·dade lUJ humanos e à autoridade, 
nesses quase dois anos éãct justtca. A rm._cê'n- J como servidora da liber
de movimento revolucio- npeta â a autoriããde dade e da justiça . • .Sw 

~1 nário, os chef es efêmeros ~mite o ti'vre jogo Partido, nem único, nem 
vêm tomõando_e sendo das forças autônomas e um. 



... 

A Igreja no 
. . " .. n.J.D __:::: • 

()~ 
Cristo 

Tl·istão de Athayde 

Expirou o Ano Santo eternas, as sucessoras do Deus, mas também por 
de 1975. Como não con- 'catolicismo e do seu ex- muitos gênios e heróis 
segui ir a Roma, desejo tinto império universal. dos nossos tempos. O 
pelo menos transcrever Mazzini tinha razão em mundo dos que o teve
um trecho inicial do li- considerar m o r t o o renciam é tão misturado ~
vro, que em 1950 tive a Papado. Mas, se hoje res- como o mundo dos que ~ 
oportunidade de entre- sucita.sse, teria sem dúvi- o odeiam. Os ·melhores 
gar pessoalmente a Pio da algumas surpresas. E :pão estão sempre do seu 
XII, Mensagem de Ro- ~não seria, porventura, a J~ os piores do ou
ma, escrito pessoalmente menor de suas surpresas tro. 
para esta oportunidade. ver . que o Morto está Não. E' tudQ mais con-
Passados 25 anos e tendo mais vivo do que nunca. fuso. Os melhores es- \ 
ele como sucessor Paulo Ou pelo menos dos que tão. . . dos dois lados. Os 
VI, que vem enfrentando pareciam, no seu tempo, piores estão. . . dos dois 
t rm · di . a i s esta bem mais vivos que lados. Essa a maior con-

:9- bravias que as an eri- o Pap h - . Essa gr nde 
ores, continua a Igreja sentam, apenas, uma re- confu~ do no so tem
inabalá~el em sua rota, miniscência do passado. po, dos)}ovos teptPOS (eu · 

::j não alheia aos dramas A crise do mundo é ou- hoje diria ::de todos as 
- tdo mundo, mas delles ·.' tra. outras potências tempos ... ) . pouco im

participando cada v e z surgiram. O u t r o s re- porta. A mensagem de 
mais integralmente, gimes se impuseram. Roma, essa é si!!m}es 
como pedias Paulo. Nes- Outras classes sociais se t_r~quila, sálillí~na 1;:. 
se quarto de século de éonsideram donas do Nao se confunde com~,... 

1 experiência, só p 0 s s 0 mundo. Outras técnicas nhuma da~ estridentes f 
..J confirmar, linha. por li- l vieram tornar o mundo p~opagandas cujos gri
-, nha, 0 que então escre- um lugar cada vez tos se ent:recruzam pelos //_ 

via e ean i to. menos habitável p e 1 os ares do século XX. A 

excl ava . zzini e~ domin~do pela máquina. diz hoje o mesmo que 
" a ato ' morto'~ homens e cada vez mais me].}Sa@m de Roma nos 

849. . . ouco importa T_u_do~ ho~ve em um Jesus Cristo pregava às 
que o Papado esteja mor- ( seculo. Tu<l_o 1sso_ocorreu multidões da Galiléia, da 
to, para os homens de rem 100 anos, fazendo Judéia, da Peréia. Os ho
nosso tempo. ou que d.e- desse centenário um mens de então estavam 
le se strvam maquiaveli- decu;so . de ~empo em ·ávidos de v;erdade. Os ho
camente para fins terre- que ma1s cmsas acon- mens de hoje estão 
nos. Ele está cada vez teceram sobre· a face da ávi~os de verdade. Os ho
ma.is vivo na consci-ên- terra do que em 100 mil mens de então iam facil-

anos de história d o , mente aos mestres que f' · cia profunda da história. 
homem. E depois? Que o~ .sed3Jziam pelos ou-

E mesmo para os ho- ·d veria Mazzini se voltasse Vl os (S. Paulo, II, ad. 
mens de nosso tempo, a T' IV 3) o h 
persistência dessa v 0 z ao m~ndo? Não reco- 1m. . s omens 

...J . . - . nhecena o mundo que de hoje ainda mais facil-
-, mistenosa, serena, eqm- . 1 t E mente va-o ouvi·r os mes- 111 . . · JU gava ser e erno. ve-

(

1 ~~brada, no meio do voze- ria, de outro lado, a Ins- tl:es do sofisma e das fal-
I 10 atordoante dos pro- t't . - 1 sas verdades. n .0uco 1·m-. . 1 wçao que e e con- 4 

pagand~stas e pregoeiros denou à morte, ser tam- porta. Roma continua a 
das ~aiS estl:a?has ~e.r- -bém considerada c..grno .. falar como Nosoo Senhor 
·cadonas pohtlco-sociai~, ";(- mor-ta por outros re- faTavã às turbas, ou aos 
começa a ser aJ.guma co1- gfmes pÔiíticos ou econô- apóstolos eleitos. . • o I, 
~a de estranho. Po gue micos, que surgiram 80• grande ensinamento da. 
e um fato ~ue -e Papa; bre cinzas do~· ce mensagem de Roma, po-
estav~ ma1s mort?, h ws teriores. .Papa-....:. rém, é que a sabedoria 
u~n secul~ , _q~e hoJe ~ ~co tinua mo . do. não está apenas nas pa
dla. Mazzm1 tmha razao, · ua sofrendo. Con- lãVras de Deus. Nem está 
do s~u ponto-de-vista, em Ünua torturado , Ügga- ·ap~s no passaão. Tudo 
considerar como morta -f d 0 escãffiecido. Con- que f01·- honesto ·e bom 
um.a. instit~ição que ?a- tin~am-óShõmens a paS: tem consigo ao menos 
r~c1a d_esaflar as poten- sar ao largo ou a ouvi-lo uma réstea dessa 1 u·z 
c1as tnunfantes do seu e r r a da me n t e. Con- divina, que um dia bri
tempo: a Ciência e a tinuam a fazer pi·Õrdo lhou tão vivamente aos 
Burguesia, os Impérios que isso. Co.ntinuam a olhos de um perseguidor 
Protes~ant~s, Germanico querer explorá-lo par a dos cristãos, que as es-u 
ou_ B~Ita~nco, a Monar- seus interesses privados camas do en·o e da mal
qma Italla.na, a Demo- ' ou políticos. Pouco im- oo e - caíram definiti- l 
c_racia Libera~, o Capita- porta. o mistério e 0 fer- ~mente dos seus oJlÍÕs 
lismo, o Tzansmo russo- me n t 0 continuam. o e ele viu e ouviu a ver-
orto~o~o, enfim ~odas as l Papa contíriua, é 0 m 0 da a a - he ao 

·' p otenc1as dommadoras João Batista a ser uma ligência e o ,..,.,.,...._ ..... ,[Y-: 

do século XIX, que no \ voz que cla~a no deser- ção. . . A mensagem de 
tempo de Mazzini pare- to. o Papa continua Roma é a voz do Amor 

~~ ciam. ter, d~.nte d.~' ~ ser reverenciado R e 1 contra o ódiõ,da JustiCa 
etermdade. Mazzm1 t1- velhos, p e 1 a.s criança , éõntra a exploraç~ da 
nha razão, humanamen- Jlelos anàlfabetos, ;gelo "Faz contra a vloleficia, 
te fal~nd~ . C? :apado era pobres, Eelos nobres, pe ·da Esperança contra o 
uma mstltmçao morta e )os aproveitadores, :Relos d~m 
o Império Britanico, o ricos, e continua á seres- e Roma, -ed. Agir, 
Império Alemão, o Impé- carnecidÓ. pelos efebos,t' 9) · 
rio. Russo, o Império pela"sfortês:-ilelos douto: o a alterar, 
Japonês, eram as potén- ~·es, pelos escribas e_pelos aos 82, nessas linhas es
cias vivas, as potências fa.riseus, do mundo sem cri~aos 57 . •• ---

3J-



0 Interpretação do Teorema 
~ Tristã(J de Atha3'de 

Depois de imaginar, 
naquelas notas de anos 
atrás a que ontem me re
feri , a diversidade de in
terpretações que o filme 
Teorema de P a s o l i n i 
poderia despertar entre 
os assistentes, inclusive 
s u a provável resposta 
semelhante à que 'lne 

deu Gabriel Marcel, cer
ta vez, 1·espondendo à 
minha interrogação em 
face da ambiguidade de 
'Uma de suas peças, pas
sarei a dar minha pró- . 
pria interpretação. 

Mesmo que aceitemos 
uma dessas soluções, 
como a mim mesmo me 
parece a que apresenta o 
filme como uma paródia 
à imagem da Criação, tal 
como a encontramos nas 
Sagradas Escrituras, o 
que ressalta do filme é 
u m a conclusão n i t i~ 
d a m e n t e pessimista, 
quando. não. puramente 
orgiástica: ou o prazer 
ou o nada; 

Ora, se indagarmos de 
alguns grandes espíritos 
de nosso século, que 
marcaram a fundo o seu 
pensamento e ·a s u a 
ação, se foi essa a opção 

. pessimista a que chega
ram, veremos que não. 
Escolho, e n t r e essas 
grandes figuras lu,mino
sas do século XX; três 
que propuseram ao teo
rema da vida soluções 
diferentes, mas todas 
nitidamente otimistas: 
F r eu d, Marshal Mc
Luhan e Maritain. O pri
meiro, uma solução em 
profundidade. O segun
do, uma solução. em con-

. tigutdade. O tercinro, 
uma solução ém trans
cendência. 

que vês sem olhar, no 
que tocas sem mãos, no 
que aprendes s~m es
tudar. O segredo de ti e 
do mundo está no sub
consciente. Está no que 
ignoras de ti m e s m o , 
mas que aflora, ou na 
tua vida onírica, ou no 
esforço de te libertares 
da marca das máscaras 
com que tua consciê?tcia 
procura esconder de ti o 
segredo da· tua natureza 
e a essência da tua pró
pria vida. A na lisa a fu n
do a tua psicologia secre
ta e terás resolvido o 
enigma da vida. 

Não, responde 
.McLuhan ao criador neo..: 
socrático do antropocen
trismo moderno, a res
posta à Esfinge está' 
precisamente no extre
mo oposto. Em vez de en
trares em t.i mesmo, à 
procura do que ignoras 
para chegar ao conhe-

• cimento pela revelação 
do subconsciente, é no 
próximo e não em ti 
mesmo que está a chave 
de Sésamo. Sai de ti para 
te conheceres e conhece
rás o mundo e a vida. A 
mensagem está no meio, 
na relação, na comu
nicação, no sentido hori
zontal da vida. Só da 
comunidade nasce a ver
dade. Só da extroversão 
nasce a introversão. Só 
conhecerás o que está 
dentro de ti se conhece
res antes o que está fora 
de ti. A grandeza do pro
gresso técnico est.á pTe
cisamente nessa possibi
lidade · de estende?' ao in
finito essa capacidade de 
te comunicares com os 
outros homens, com a 

Freud apontou para o . 
mergulho em nossas pró-

natureza, até m e s m o 
corri Deus. McLuhan, ao 
contrário de Freud, não 
exclui Deus da solução, 
mas o coloca no fim do 
caminho. 

. p r i a s cavernas interi
ores, como chave do mis
tério da vida. Uma solu
ção de tipo socrático. Co
nhece-te, homem, a ti 
mesmo. Olha para den
tro do teu mundo inte
rior e terás encontrado 
a chave do enigma. Ele 
não está, nem fora, nem 
acima de ti. Nem em 
Deus, nem no Próximo. 
Está em ti mesmo. Mas 
não ?ia tua consciência. 
Não no que sabes, no que 
tocas, no que vês, no que 
aprendes. E sim no que 
não sabes que sabes, no 

Jacques MaTitain, pelo 
contrário, tal como Jean
·ne d'Arc, parte do Dieu 
premier . servi. A uma 
geração como a nossa, 
em, todos os continentes, 
geração q u e aGeitara, 
por displicência ou pÕr 
desistência, o ceticismo 
global, Maritain oferece, 
·na base da cosmovisão 
cristã, o caminho da in
tegração transcendental. 
Para chegarmos ao .fun
do de nós mesmos, como 

Freud queria, ou então 
pará c h e g a r m o s aos 
caminhos da comunica
ção com os outros, o ro
teiro passa por cima de 
nós. Nem por baixo. Nem 
pelo lado. A sabedoria 
acima da. ciênciaj a in-

. tuição acima da razão e 
da própria inteligência; 
a Graça acima do conhe
cimento, tanto especula
tivo como prático, é que 
nos podem levar ao heart . 
of the matter. 

Pasolini, com ó seu Te
orema, apresenta a vida 
como um labirinto fe
chado. · Como um beco 
sem saída. Como um ab
surdo. Como um mal em 
si. Na mesma linha da 
famosa sentença de Sar
tu;, de que "a vida não 
v a l e evidentemente a 
pena de ser vivida." Se 
não fossem as promessas 
da Ressurreição~ contidas 
na mensagem cristã e na 
das grandes religiões da 
humanidade, a solução 
do grande grito final de
sesperado do Teorema 
proposto e não resolvido 
é que teria naturalme~te 
s e n tido. Entretanto, 
qualquer das três gran
des ·soluções, que nos são 
propostas por esses mes
tres do p e n s a m e n t o 
moderno, nos levam a 
dizer Sim à vida. E com 

· isso a sa'bi do labirinto a 
que, nos levou o Teore
ma, insolv,ido mas não 

, insolúvel, tal como o 
apres~nta agora e s s e 
grande cineasta. Se, en
tre as três soluções do 
enigma, a 'mais completa 
é a transcendental, é que 
esse caminho não exclui 
nem o egocentrismo de 
Freud, nem o heterocen
trismo de McLuhan. 
Integra-os . . 

A. morte trágica, aliás, 
desse gênio poético, tão 
representativo do mundo 
moderno, veio confirmar 
as perspectivas pessoais 
sombrias de uma filo
sofia da vida, como essa 
do pessimismo integral, 
aparentemente proposta 
por esse seu filme. O ou
tro que dedicou, entre
tanto, à vida de Jesus 
Cristo nos mostra que o 
seu autor foi mais um re
voltado do que um deses
perado. E a revolta é o 
melhor caminho para a 
esperança. 



,r~~ ;!~.0E~~! (:) 
A morte escusa do ~ Éden. Trata-se de um fil~- v i sJ1_ante perturb~gr . .,. 

6êriiiil' cinegrafista Pier me profundamente teo Es{e, para mim, longe de 
pãõfcfíi{i;ólini, denuncia-l~ ser ~tador do ..!!!:9-l é~ 

.::fdor e af~al vítima dos ue o Ofice Catholi u o ~dade . 
.:::I pio.Jes males do mundo 

1 
u Cinérna o premiou." O que ele veio trazer 

mQ!j&Vto, por ele retra- "Pois eu diz outro dos à~ aparentemen- F-
.:::1 tados e satirizados em . amigos, e-/nbora admita te perfeito, foi a revela

seus filmes e que a[i_nal ~d essa interpretação reliçi- ç~ça sobre a 
pessoalmente o sacrzftcaJJ~ do tilm.e, com reen- qual está fundada toda 

4-ram, essa rn2..rte ~ombria ~o perfeitamente que aquela aparente felicida-
- me levou a rettrar, do Santa Sé tenha posteri de, toda aquela falsa p. 
:q fundo de um_a g~ta, ~ rmente 'desaprovado' prosperidade. Debaixo 

urnas notas ha mUlto es- ~erectttó da init'ttüicã daquelas aparências__ de 

{ 

critas~ q!wndo passou, ~ Çatólica de cinema. Não, ~~da p]ena. - ~a~a. O 
no ~t?, o seu famoso e J talvez, pelas cenas licen- msttante 72.ew .E!Jrtr os p 
esotenc~ Teorem~. c i os as inúteis, aparen- _!!}ho§__daqu!!l~s cinco per-

. Termmada a /~ta, reu- t e rn ente a. presentadas)l so.na~ens. simbóJ!:cos do '! 
mrarn-se os amtgos nos Jtpom i~ttuito de bühete-y c a p t talt~rno_ moderno, 
bancos da praça e come- 1/}rja.,_ A condenação do para o vru;uo de suas 
çou a discussão. Vaticano. para mim, se e.E§tências. Quando lhes 

"Para mim não vale Tustifica pel.a conclusão tirou as ilusões e lhes 
nada. Si_mples pr~t~x~o J desesperada do tilme. É :{r r S'J;Lbtraiu, o prazer sexual:7J · 
para m~ts uma ext?tçao fi u;.n lilme sem .espem1~a11 to~~da. O 

~do erottsmo sojtsttcado Após a passagem do In- atrapalhador da Fest(X-
dos italianos." t~odos se perdem. erà a Revolução" . 

"Pois eu a considero {O mal corrompe total- "Eu, cá por mim, acho 
como uma tentativa L ex- mente a .... naE!:reJ?a d e que é uma sátira à moda 

c\ tremamente teliz e im- 1 cada um dos membros do erotismo comerciali
p[essionante, de traduzir da família: a empregada zadÕ~ 
o Livro do Gênese em se tornou uma falsa rnís- "Pois eu devo contes 
cenas e situações de nos~ tica; o menino, um pin- sar que não ente n d 
sos dias. A chegada rnis- tor alucinado e incapaz nada e acho que o film 
teriosa daquele r a p a z , de cheg~r a ~u.alquer é apenas a prova da ~""'\'t 

/

·que introduziu aaewr- c o nclusao est~t!ca; a C!:BJk__da arte rnoder~ . 

~r 
dem naquela j ãmiTi:a ar- menma se sutctda; a c.:omo 'ãtsse o Me[is1õ}er • 
fu.§Jando todos ao ~cio, / ~ãe. ge. entrega à Zi?er- les de Paul Valéry: "Il.s ·~ ..-. 
à morte, à lo cura ao { tmagem, embora seJa a ont r e d é c ou v e r t le. -l)l 
deses ero~ representa a ::J ~n~~a._p_ara quem 1w.a chaos". 
ação da.J!E]!_ente na paz } · Janela se ~ "Pois eu penso que se 
e na serenidaãe do Paraí- tr..anca_ _nq,_ so.mhxa.._da trata de uma sátira con. i-
s o. o f i l rn e podia capelinha abandon!!:!!.a; tra todos os tabus, desde r 

lcl'tamar-se de Paraíso o. chefe, o industrial v~to- ~da 
j Perdido. o jovem ten- . rwso, solta um g r t to ~esde o gran
t"'ãéfõr que corrompe a final de abandono abso- de industrial que traba
~ desdé ~ da lut_o, de_pois_ de se des- lha inutilmente, n u m 
família, 0 grande _indus- POJar .muttlmente d e verdaáeiro suplicio á e 
trial, a~é a em regada, tudo, como Sa~avin de Sizifo, no círculo vicioso f 
sí1Jl-bOZp ~pQ1J.cL1'.ús.tico sua falsa santtdade. _2,_ de ga!J}l.w~e /' 
e supersticioso, é a pró- ~pecado corrom'Reu total- g~e 
pria figura do demônio, ll :nente tod_~s, com?. na ,novo.J até o tabu da~ 
que o narrador inspirado 'lm~. ?almmsta ~vo~o, que acaba res-
da Bíblia representa sob do predetermtmsmo." suscitando os próprios 

' \ 
a forma de uma serpente "Minha interpretação tabus que destruiu." 
e ,ft cineasta do século , é ainda outra, diz um 6 " Não será, diumtTo d.o r;: 

,,.,._-""sob a ima~ t,~ro. Para mim, nãor ~que o autor qws . c;·~. 
'I p}ayboy ~ ta m- se trata de nenhuma in- apenas fazer uma obra 

bem foi, na Revelação tençâo filosófica ou reli- para alegria dos olhos e\~ 
das Escrituras e na tra-~ e simples- p~ação? ~ . 

..Jdição cristã, o mais bel~mente de uma i e cão~Ou antes para seu pró
-Idos anjos. Foi também soe· ' ·c · - prio prazer estético, sem 
'/ a b~nil dess~ ~ que ele q is na n<:_nhuma outra inten-

misterioso visitante que sua obra, que eu tam- çao?" 
alucinou todos os mem- bém reputo extraordiná- Como não chegassem 
bras dessa familía, até f ria, foi rocesso a resultado algum, resoL- · 
então sem história. . A da B vida que veram telegrafar a Paso-
história começou, para a amília levava era a lini, perguntando-lhe o ; 
ela, com gJ1!:1.!Q4_uç_ão do Jlfdos J_alsos valo~, a do que quisera dizer com o 
tertador. Como, ,para os [vazio 'mierior, 1L do bem- seu filme. Não tardou a 
~· -- ..-~ 

H nossos ~rentes, a estar meramente c;!!!!!:Q:: resposta em estilo piran-
História começou tam- ~como aliás o disse délico: "Cosi ê se vi pa- "'M: 
bém com a expulsão do a mãe ao despedir-se do 1 re". . . -!Jrl"' 



.. 
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Lembrai-vos de 68 
Tristão de Athayde 

Aparentemente n ã o curiosos. Os arraiais po- ta, particularmente a t...: 

houve nada. Em Brasí- 4 l í t i c o s estremeceram. paulzsta, n e m acomo- 1 ' 

lia, no Rio, em Salvador, Mas as rt unas se con- dada, nem victada pelo 
no Recife, em Belô ou tiveram, com medo de p r a g ma t ismo diplo
nas margens do Guaíba, que a casa caísse. As re- matista. O lembrai-vos 
aquele seco e convencia- dações e os estúdios re- de 68 mostra, por out?"O 
nal comunicado do li gorgitavam de notícias, lado, o perigo de uma re
Exército, dando notícia mas os jornais e as caída na trágica. ilusão 
do "suicídio" de um jor- transmissoras orais pare- de que aquela alegada 
naZista, preso apenas pa- ciam atacadas de mudez. conspira~ clandes- p:
ra prestar declarações, ,.ralava-se baixo, c o mo tinii!ãiiiSó se liquida pe
pareceu cair como uma 11Jf_m quarto de ãoeme rãVfófência de uma re
talha morta nas águas grave. Tinha-se a im- pressão policial intole
mortas de um pantano. pressão de que ~os mnte. Se nos manpive;-- t... 
Tudo parado. Tudo cala- :ft~as recomeçavam mo acomodadcJSentrer 
do. Tudo cloroformizado .;;J-a__ronâar ,JJ.O esJ:JJ.ro e as tenazes---aesse duplo 
pelo hábito mortal do si- ameaças informuladas terrorismo, o da conspi
lêncio forçado e d o s aguardavam o momento ração clandestina e o da 
jatos consumados. Até propício de se transjor- repressão implacável, 
mesmo a repetição da ri- mar em r e a l i d a d e s que nem sequer respeita 
ma lembrava o passado. cruéis. As próprias pala- a integridade sagrada 
Os tempos do Estado vras pareciam conter ex- dos presos, caminhare
Novo. Q u a r., do uma plosivos de retardamen- mos para um futuro se-
" apagada e vil tristeza" to. E tanto da parte do melhante ao desses po
descera sobre a Pátria Governo, como da Oposi- vos, que hoje lutam pela 

( anestesiada. Como agora )( ção ou do p~in-ta-recuperação da liberda
nrtstado Novtssímõ. De formada, o , sentime11:fõi de, sem saber como fazê
um momento para ou- ae culpa, de ansiedade, lo, pois perderam o uso 
tro, porém, começou a de medo mal se escondia racional dos instrumen-

~ d e.J,j,near-:J>e levemente, por detrás do biombo f a- tos de sua própria li ber
nessa neblina de outro- laz do costumado aviso tacão. 
ra, uma_~ um slo- oficial desses momentos • 
g a.n ~m-e x- crític~s, de que "a mais A prova _ de que es-
Presidente da República perfetta ordem reina em ta'liiõS"ainda em tempo 
lançara, as.sim que se todo o país." Sinal certo de reagir pacífica e 
dissiparam as brumas do ~de desordem s~a. De legalmente·, contra esse 
Estado Novo. Lembrai- ameaças virtuais. De círculo infernal de um 
vos de 37. "'-novas c;atást~ duplo terrorismo, está 

c.p~a. nesse exemplo admirável 
:=f- O que fG:Eia ressusç!tar, . _ de protesto, silencioso e 

agora, essa sentença Fot entao que o slogan religioso, contra a vio-
a p arentemente morta, do passado ressurgiu, lência, por meio da não 
era a breve notícia de já a g o r a com nova violência, que foi esse 
que, nessa mesma Pauli- ::tdata. Lembrai-vos de memorável evento da ce
céia, em que a morte de 68. E nu m a d~ rimônia ecumênica, na 
"mais um, menos um" -tcontraditória interpre- C a t e d r a l Paulistana. 
poderia passar tão des- tãçao.-f:;em"Brai-vos da Como de São P a u l o , 
percebida, como a fama- magnífica aventura da igualmente, nos vem ou
sa death of a salesman, mocidade de e n tão, tra manifestação exem
acontecera o imprevis- nessa data remota de plar de um protesto cul
to. O proibido. O arris- sete anos apenas decorri- tural, que só não terá 
cada. O anacrônico. Uma dos, em que os univer- efeito prático, se real-
greve. Um protesto de es- ~itários perderam a paci- m e n t e estivermos con
tudantes. Desses descen- êncza e ousaram mani- den@os~ novo obs- ~ 
dentes vivos de uma le- testar o seu protesto con- c u rli"'ii1fsmo- cÜltural. r 
gião que, e~ tempos 4t!a a sua própria mar- Quero retérir-me às pala
~ fmor altzara nas Jg'(nalizaç_ão e comra o vras candentes com que 
cronicas da história pau- prosseguimento do re- a direção (inclusive o I 
lística e nacional, os es- gime autoritário e das famoso sociólogo tlál
tudantes paulistas. A cassações políticas e an Fernandes) e 
notícia de jornal, a prin- universitárias. A respos- uma _grande revista cien
cípio quase despercebi- ta foi a que sabemos, na tíjica de estudos socioló-

=1-da, ecoou logo pelo país outra face desse lembrai- gicos, Debate e CríticaJ, 
. inteiiõ,Cõrniruma. bom- 2< vos: a reação violenta anuncià a sua vo'titn:tária 
't- ba. Mas uma bom121u1J,b- que se seguiu às mani- suspensão, pela impossi
'j;te'l;Xl1.1lea, como essas jestações da juventude bilidade de a manter, 
jjt que, de ano'S para cá, universitária e da pró- "sob a~áv~l ft

vêm ·explodindo em pa- pria área política. Rea- da censura prévia (pois) 
ragens remotas e deser- ção que até hoje perdura. aceitá-la seria corromper 
tas do Arizona, da Sibé- f<.{ O "suicídio" desse jor- a própria revista e correr . 
ria ou do oceano Pací- naZista, até então pouco o risco de falhar aos re
jico, mas cuja repercus- conhecido, Vladimir Her- quisitos de liberdade e de 
são sísmica se alastra zog, veio de rewm.te tra- responsabilidade do pen
por toda a terra. Ocorre- -=f z~a o que se vinha s ame n to científico." 
ra em São Paulo algo processando em segredo, (Sic). 
nuevo. no subsolo de uma "or

Até quando os respon
sáveis pelos destiJ1PS d~ Os boatos começaram 

~a ciranda.r ªJ boca em 
· bpcJL, de o'I.LJZigQ_ a ôuvido, 
'f Cf2J;JlQ___aco'ntece-&empre 
::::;.tque se~ as 
~ da imprensa e se 
alargam os ouvidos dos 

dem" aparente. 

Essa dupla evocação nosso pensamento cultu-
de 1968 tem, portanto, f al, de nossa tradicão '? 
um grave sentido de ad- '/histórica eaê nossa i!fg- · '1-
vertência. Por um lado, maade moral e religiosa, 
mostra q u e a nossa se esquecerão de 37 e 
mocidade não está mor- de 68? 

..... 
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·só a verd~a,de convence 
Tristão de Athayde 

I "Quando a violên,cia e que cercaram sua prisão correspondessem à ver-
~ o ódio marcarríSíiêíPfe- e seu interrogatório, to- dade? Pois a verdade é 

sençã na história de nos- ram de ordem tão trági- que "só a verdade liber
S!!J- dias, o Brasil contra- ca, que o arrastaram ao~ ta", como nos ensinam 
poe a esse quadro o es- - ato de desespero. TantoU as Sagradas Escrituras. 
petáculo de sua com_prg- mais quanto outra ocor- Só a verdade convence. 

:::\ el!:§ão hu.manís~ rência agrava o aconte- Enquanto não se permt
vida". Como desejaria- cido. Não foi permitido tir qurt s~ .des'lliLndem V ·---mos, de todo coração, que a família procedesse efetivamente os fatos, 
que essas palavras alen- · à lavagem do corpo, ce- tais como ocorreram em~ 
tadoras, dirigidas pela rimônia também exigida casos como esse, que le. 
mais alta autoridade da pela religião do morto. vou ao desespero umjgr.:. 
República aos 5 mil tu- Por quê? Não o conheci naZista de tão alta res
ristas, que recentemente pessoalmente e estou ar- ponsabilidade, é inútil 
nos visitaram, refletis- gumentando apenas pe- querer tapar o sol com à 

...j sem realmente o espetá- lo conhecimento dos ta- peneira ou convencer o 
culo de nossa vida atual. tos, oficialmente relata- mundo de que vivemos 
Dois dias antes, porém, dos, de sua prisão para em um paraíso de paz e f 
de serem elas pronuncia- pTestar declarações, da de amor. 
das, ocorreu em São Pau- :: " conti&s_ão" dramática Ante o clamor públi-

~ lo um drama _pessoal, que escreveu ou foi for- co, despertado por esse _ 
que, longe de ter sido çado a escrever e do seu trágico e misterioso "suii ~--",., 
estritamente pessoal, re- fim trágico, por suas cídio", as autoridades! 
flete muito mais fielmen- próprias 17l-ãos.- ·Com a declararam que iriam 
te a dolorosa verdade da consciência ferida pelas "abrir inquérito". Ora, 

..( desumanizaçãC? trágica p a l a v r a s precipita- será preciso ser muito 
de nossa vida corrente. A damente escritas, que ingênuo para pensar que 
multiplicação de prisões aliás nada continham esse inquérito vai reve
de jornalistas e estudan· que o pudessem envergo- lar alguma coisa, além 
tes, amplamente noticia- nhar ou mesmo incrimi- daquilo que já foi oficial-.. 

1;) W!-, mesmo pelos nossos nar? Pois revelavam, mente declarado de mo
~ •I parcos e C!!J]Stranfl!:._dos /quando muito, suas sim17 do peremptório. Há se- · 

meios de comunicação, patias por idéias e movi · gredos que realmente 
sugere logo duas hipóte- mentos politicamente ra- são levados para o túmu
ses. Ou existe, de fato, dicais, e não sua partici- lo. Admitindo que tenha 
um excesso considerável pação efetiva em qual- havido esse inverossímil r 
de violência, na repres- ::: ))quer conspiração subver- suicídio~ que forma terá 

?I são a ~~tas__tentati- siva. A esse ponto é que assumido o desespero 
., vas $_subversão institu- desejo chegar, para re- desse homem jovem, pai 

cional. Ou há realmente conhecermos que não é di! família.. em plena car-
~ uma ~te eMt3pi' açlio ~nas a liberdade de reira jornalística? Que 

latente, para mudar de expressão que está sendo angústia, com mão de 
modo violento as 'IW88as ~ m_anietad.a entre nós. E' ferro, terá constrangido 
atuais instituições políti· também a própria liber- esse coração atormenta-f 
cas. Não podemos fugir dade de pensamento. do? Que nuvem negra 
desse dilema. Pois 9-.fato Tive recentemente co- terá, de repente, enco-
é que aumentaram re· nhecimento de um nú- berto sua razão? Que 
centemente, em todo o mero especial da conhe- horror da injustiça sofri
território nacional e de cida revista da provecta da ou que arrependimen
mudo considerável, as instituição internacional to? Que saudade anteci
prisões de estudantes e apolítica, Amnesty In- pada do lar ou que nojo (.;, 
de jornalistas. Não de ternational, com sede em dos seus delatores? Nin{ 
assaltantes de bancos ou Palo Alto, nos Estados guém pode seque·r ima
de criminosos comuns, Unidos, cuja finalidade é ginar o que se terá rear
cujo número cresce de unicamente regist1·ar tu- mente passado nesses 
dia para dia. As prisões do aquilo que, no mundo minutos patéticos, entre 
noticiadas foram de pes~ atual, se comete de con- as linhas escritas, a as
soas realmente compro- trár'io à Declaração dos sinatura "ilegível" e ci ) 
metidas, ou fal§!!_mente Direitos Humanos. Esse ímpeto irresistível de tu 

~ suspeitas de estar com- número é dedicado a um , do rasgar, dt; acabar com. 
prometidas, com movi- "Report on Allegations 11 tudo, de se entregar. 
mentos subverswos de of torture in Br.azil". E' realmente à única prisão L 
caráter político. Ora, r e- um relato que o nosso irreversível, a do deses- f' 
pito, de duas, uma. Ou público não pode conhe- pero! Pensar que cente
essas prisões foram jus- cer pessoalmente, pois nas de cenas parecidas 
tas e mostram que a or- sua circulação não é per- com essa, com suicídio 
dem pública alegada é mitida entre nós. Mas ·ou sem suicídio, mais ou 

;,} apenas uma desor~em ,que, tora de nossas tron- menos trág~ e irreme r 
amordaçada. Ou nao o teiras, é amplamente di- diáveis, ocorreram ou es
foram e estamos real- I vulgada. Segredo de po- 0 fão ocorrendÕ,Üm pouco. 
mente assistindo a uma lichinelo. A publicação, V por toda parte, entre f 
repressão policial opres- aliás, é tão auidadosci. nós e longe de nó~ •• ~ 

"- ' _§iva, que éhega a dra- que fala apenas em "ale.f compreender a trágica. 
mas pessoais de caráter gações". E não em afir~ ilusão de haver um pon 
totalmente desumano, mativas incontestes. Nãol to no mundo que se pos-

lcomo o que levou ao ale- seria. preferivel que essas sa orgulhar de estar 
gado "suicídio" esse des- publicações, que circu- isento 'desse horror. Não 
tacado escritor paulista. lam livremente rio es- temos o direito de 1er t-" 

Era um jornalista de trangeiro, p u_w..s em 1 pessimistas, mas 16 as 
confissão israelita, cuja também circular livre- promessas de Ressurrei
religião não o autortzava mente entre nós, a fim ção, que ouvimos ~ 
a cometer auictdio. Se de que pudessem ser 'I boca do Cristo,~ que Ms

este aconteceu, como imediatamêrilé desmen- podem realmente Jevar 



Febre ,alta em. Portu[gal 
r~1~~ T'istão de Athayde 

Será que Portugal, Não se trata de uma ~lúcidos, que possível-
depois de ter dado ao '1-a'P.!JlQ!l!:_a. Muito-menos mente a convertam em 
mundo, em 1~74, o ma~s de um relat~pai- uma realidade histórica, 

d belo dos espetaculos polz- xonado. Trala-se de uma que os seus mais astutos 
ticos, vai dar-nos, em participação individual e idealistas orientadores 

r.::l: 1975, o mais triste dos do autor, com suas im- chamam de socia is (? 
exe'm]Jlos, o de um povo Jpress~oais e_jy,ízos com liberda e. E entre L 

_1que ganha a liberdade e ~próprios.lrfa~ que nos le- esses orientadores está 
I perde cabeça? Revolu- vam a asszstzr, por assim um que a meu ver Se

cionários que assassinam dizer, em plena gestão, bastião Nery não c~loca '
a ~ u a própria revo- :::1 aº- conluio das duas ma- em seu devido posto. E' r 
luçao, na hora mesma tn~es que re'{J~m, o~ acon- mesmo o unzco ~ 
em que a Espanha rea- teczmentos hzstoncos no rave que ve{o nesse li- p 

::) cende a sua sangumária plano natural: de um la- ro empolgan e. Falo do 
Contra-Revolução? Se o do as forças imanentes Presidente Costa Gomes. ? 
atual Governo português ~ coletivas; de outro as Ja por várias vezes te1'tlío 
não conseguir dominar a mtenções e paixões in- dito e repetido que nele 
indisciplina militar, res- díviduais, que ora respeí- vejo a chave de .abóboda 'r 
~ituindo igualmente à tar:t, o r a contradi~em dessa_ J:..evolução, o seu 

. zmprensa uma li"Qqdade 
4 

tazs_ f~rças. Essas coin- guia mais aparentemen
=l efeJJI,era que lhe f o i -,~zdenczaLL_contradições te apagado e realmente 
=i totalm~nte l!Sttrpada e e q'l!:e tomam essa revo- o mais aceso e lúcido.~ 

hoje se equipara à im- "'\ luçao dos escravos (ou Sebastião Nery, num a 
prensa morta dos tem- " dos ex-cravos? . . . ) talvez das muitas imagens 
pos salazaristas, será es-@o acon~ecimen istór~·- pitorescas que esmaltam iz.. 
se o triste espetáculo a ? co m ol ante d sua narrativa, faz-lhe a 
que estamos arriscaxios a • mundo moderno, es e · grave injustiça de cha~ 
assistir. E será uma de- segunda grande guerra. má-lo de '~Benedito Vala
cepção ainda maior do 4Rar~ se terá assis- dares fardãdo .. . " Nada \z:.. 

'I que o assassinato de Al- tiaoaumapassagem tão ~de mats injusto. Valada- r 
le11de ~.J! vU.Q:ria. do mjli- .q.br1fsya e tão violenta, do _res não rrtresenTa nada 
tarismo chileno. Para maxzmo zmom · ru;;--Histó_:_r~, ão Bfãsll. 
compreenaermos essas Jfrri a ximo a itaciontsmo Costa Gomes, pelo con-. 
angu_stiantes alternati-\J)õ~_na ev u e trário, é a expressf!o ce_n-F 
vas e que nos será de um ve~no povo. traZ do grande Szlencto-
grande auxílio o livro .- . . so, que desde abril de 7 4 
que o jornalista Sebas- Em qualquer hzs~óna tem evitado que a revo-
tião Nery acaba de pu- de Portugal n~ s~culo lução portuguesa se 
blicar: Pm·tugal Um Sal- XX, 0 q~ase mezo se~ulo t r a n s f o r me em um 
to no Escuro. Liv. F. Al- de r e _Y 2 m e sala_zansta "samburá de carangue-
ves, 25:9 pdgs., 1975. poder~ se~ descrzto em · s' . se un o 

um so capz_tu~o. Ao passo íria nortista ... 

{ 

Se o jornalismo é u. que. as .'l!zczssztudes pelas __. . 
história do presente e a quazs Ja tem. Apassado o . Embora o autor corrz.• 
história 0 jornalismo ãiit;\povo port_ugues, nesse _ Ja o_ deslustre da campa- r 
passa@, 0 autor deste ~no e mezo de sua gran- . rc:-çao com a segum_te ccz.: 
documento reúne quali- ãé , revoluçao .modêrna, ;;catu!a d e conJunto~ 
dades de historiador e de ããrza para mazs de um depozs de Salazar e 
j t;Jr nalista. como jorna- -4 volume. Essas vicissitu- (Co_sta Gomes) o ator 
ltsta passou dois meses des, que nesta mesma mazs competente do paZ
em Portugal, do Norte ao ..:::fcoluna chamei de desor- ? co do Poder e'f!l- . Por-

... Sul, das grandeUf!:pitais dym tecun@_, mas que tugal. Um p~ofzsszor;az . 
1 às mínjJn..ag__aldeias, en- porfe _conve:t.er-~e § m ~ Enquanto Sp,i1:Liif,a__j . a 

4 trevistando maiorais da ~agzta?ao esterzl, e que le- SJ!:Pervedeta, Carm~- . 
revolução e auscuztãndo · vam anta gente · a p1·o- r a !l-da de monóculo, zn- r 

4 
de perto, 0 povo.. miúdÓ clamar. qu~ o movimento tezrament~ amad~r,. Cos
qu~ a fez ou aplauãtu. =4 de _abrzl foz um ryal~<?· ta Gomes e o profisswnaZ 
Pozs se houve jamais um CUJOS autores. p1 znczpaz_s dt;J Poder, 24 horas P?r 
movimento revolucioná- procu_r hOJe, saz- 4ta. Pas3ou do sal~zarzs
rio, em que 0 trabalho si- 4 d ~sa. En u n .o ,s ? mo para o MF1-, ~n~or 

.::::1 lencioso e lúcido de uma audoszstas e reaczona_- · ~ ovos. E ,':te J:oJe nao 
pequena minoria coin- nos ron as ron ez- r-os quebrou (pag. 159). 
cidiu integralmente com ras e já vêem, em Spíno- Como_ se se tratass~ de 
as aspirações da grande ..., la, um novo ~r. ou um szmples oportunzst~; . _ 

l

massa popular silencia- . mesmo um novo Pmo- Ora sem ele, ~. Ja 1~ 
"~ da por meio sé~ulo de ti- c]!J!t. A realidade é total- terig, fracassado a revo

rania, foi essa trans- · mef!-te outra. Embora 0 luçao. E se.!f:esencadeado F 
-::1 mutação de valoresque J!!r!QO -ge uma . Q'l.{&rra f.L. auerra cwzl. Inevztav~l, 

há ano e meio se âesen- czvzt; ate mesf!l'~ !mznen- ãiZ CD_"!} toda r a z a~ o 
~rola, do Minha ao Algar- te, repres_riit 3: e salto y:-Sebastzao N_ery, se nao 
· tve, e se acha agora amea- no esc."±ro a que alude forerrz, _ venczdas. as con

cada pelos seus próprios sebasttao Nery a reali- tradzçoes atuazs, que 
êriadores. Como historia- dade é que a revolução ~an:to podem l~var a um 

y dor basei _ t P_ortuguesa, ou se canso- !!:!Jzsmo. como a terr«Jir-
r ..,._ a se 0 au$_em lzda de baixo ara cima me de um novo Por-

d ocum_entos autentzcos na ase d res ' túgal. Em s u m a, es-
que ~mham norteand~ 1 sau sa~ ~ões 'PJJ,Ia a tamos em face, nessa 
t e o rzcamente o . m~vz- Constituinte+-ou é desfei- grande revol'lfção de tão 
menta, em estatzstzcas tãife cima para baixo se pequeno pazs, mas de 
fundamentais, comple- os seus dirigentes nãd se um povo impaciente e ~ 
tando-os com magníficos entenderem entre si. Es- c_gm sangue na guelrc:& 
pe1·fis de vultos destaca- sa a grande interrogação de uma opção entre ~s rJj~ 
dos da revolução. Tudo do atual e cru~ i a l c~ssandr.a ·s en s Cli!!f.a.Jl /( -

"'\ isso ~lado P2!_ um momento portugues. ruas. En_tre os ga~we 
esYJ,a...111uifõO,'íertii. que _ ~Reservo para 

t ·t . ! J N ao faltam ~ amanhã, como fiz com o 
nos res z uz, ao vzv?•. a ., s~que neguem a livro de Edgar da Mata 
tumul~uosa e dramatzca po~sibil!dade dessa con- Machado, alguns textos 
real tdade portuguesa so!tdaçao. Mas também capitais desta obtd fàS-k 
contemporanea. nao faltam os espíritos cinante. ' 
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~ if1'Tma tarde de doming~/'lf 
~~ u ~ Tnstão de Athayde -, 

Era realmente e s s e rédutível a tipos e elas- indômito pescador de al
domingo, ,4 de novembro sificações. mas lutou contra as on
de 192B, u1fFde8ses dilis Era ali, ao Joá- ain- ctas, 'fiar alguns minutos, 

. ~ onngleses chamam '9da intocado )2e lo UJ- seculos p'ara os dois as-
4 de "Glorious Day", tão banísmo e antes que a sistentes paralisados de 

bo?Hto que Jta:R:~ de ~vã~~ viesse a,Jterror. Et,austo. lancou 
Figueiredo não hesitou ~tanverter-se na ironi o \:Uma bênção para o filho, 
em passar, logo depois P!!JJI.I-e . -. que !ack- um ªdeus earf!--&-a-migo, 
da madrugada, hora em · son de Fzguezredo za le- aãeus ou bênça(Jem um 

· que gostava de escrever~. var suas a1!:fjústias e só gesto de suprema des
pela cq.E!~ de X avi~ de suas 'J}_erplexidades,_ Ya- pedida, e desapareceu no 
Ol~ra, pâ:'r?í sua lfa 1·á, durante a semana, oceano, que uma semana 
bituaí pescaria no Joá. aparecer a seus seme- ~ú.is tard iri devolver 
Nesse domingo, Xavier lhantes como um se r SJlJLC.O..rPÕ numa pxaill...{!e 
não pôde ir. Lá foi o ~m Cf ~o, im~el, _ aricá.-
companheiro par a a in~ exatamente o Naquela mesma noite, 
praia da Tijuca, sem o oposto do que, no fundo, A u g u s to F r e derico 
amigo, mas com o filho era. Sua morte, por isso Schmidt, o poeta, veio 
Luiz e o concunhado Rô- mesmo, --yõi--como u m {ia~·agicã notícia 
mula de Castro. Um jar- \~símbolo de sua vida e de à casa em que estávamos 
dineiro do Jardim Bota- j)sujfpersonãlidadª. Nem reunidos, Afranio Pei
nico levava os anzóis e as todos os homens têm a ;roto e eu.. Pà.rtimosas 
li.nhas. De s d.e ~m~nino, 1~orte ue espelhe sua ' três, . para ~ua ":esidên-

:1.-t~vera uma paJXao mten- vzda. e ac son, en- cia JUnto a Qumta da 
sa pelo_mar.S~oe- trétãríto, por mais que Boa V i s ta. Hamilton 
-mcr8 de juven;w,t.~res.:..., Jter;isse de morte . tantos poaueira #L fíós p~e-

.:fcp.rutem._ a maresza de 1c o r a ç o e s amzgos e cedera na ingrata mzs
suas praias nativas. No amados, f o i um a~ão de comunicar a tra
seu único e póstumo ro- imagem violenta e fide- gédia à suq. f idelíssimait 
mance, esse es1ran o e ).~igna de uma vida ·de companheira. No di a 

::fautobiCliJ.Iáfico ~-~ 1.Qravura e de'jé:-E;-por.fs:: seguinte, Assis Ch eau
que serza o pnmezro de so ~'Uma vzda briand, que a c k s o n 
uma trilogia inacabada, nova que ele soube im-4 ataca?}!:___ru~1}je, em 
seu alterego Antonio \primir a tantas almas vicrrr,}oTO primeiro a 
Severo levava para a Eu- 11:

1
mortas ou ...§stg&n adas. pedir-me um artigo a seu 

ropa a imagem das cos- ~ Essa-tarde de ver ã a· , respeito para O Jornal. 
tas nordestinas, contem- numa praia agitada da Pp,ra A~ 

=/Pladas da amurada dp Tijuca, iria ser, não c é ti c o , seu grande 
navio, como antes evoca-> !apenas o palco de um amigo, fora o último bi
ra~ena de Jack crepúsculo, mas de mui- lhete encontrado sobre 
London, em que ~r- tas auroras. E' assim que sua secretária. Em pran-

r so?YJ&em mergulha nas a quase meio século àe tos me recebeu o duro 
águas do oceano vendo distancia, devemos con- chefe de polícia, Pefjro 
afastar-se irremediavel- siderá-la. Tudo ocorreu de Oliveira Riõe{ro. Tam- \ 
me1'Lte o navio que o con- em poucos m i n u t o s , bem nessa mesma sema-

..-~duzia. Visão px.emonitó- como em geral acontece 'na é que fui conhecer 
"1 ria, pois éíê mesmo iria, com os grandes momen- pessoalmente- o Cardeal 

-pouco depois, ser tra- tos de nossa vida .. E da 1Jeme, a i n d a arrasaâo 
~ gado pelo 1na1·, jÚnto aos- própria história da hu- p'ela natícza e ialê me fâ

nJcheãosêio Joá, nesse manidade. ·só demoram 1 lando como o maior re~ 
luminoso dia de novem- a acontecer os jatos in- llQnador leigo à.a Igreja ~ 
bro. diferentes. no Brasil e do BrasiL na 

O Joá, nesse temp_p, Naquela tarde de WeJa. Anos mais tarde, 
-;:tera selvagem e ~rlário. domingo, sentou-se_ ele qüàJíao fui apresentado 

A natureza se conser- !J:.Um r~hedo para pe§- a Georges Bernanos e Zo
,.1vq,va, ali, P!imitiva e_ bra~ car ._A escolh_a já era pa- ga· 'tzvemos, p~a!a variar, 
· J?_za. Era la que um ser radoxal, pozs as ondas uma altercaçao âe satâa, 

bravio e primitivo, mas eram bravias, mas de bâSWa que eu lhe jaZas
superiormente civilizado acordo com aquela alma se da vida e da mor e 
como Jackson gostava de ;:tl4e imprevistos e rom~ ac so .._ pon ando-lhe 
pescar aos domingos. Ti- f.Pantes.Pescar ern águas para a ponta do Joá, pa
rando os sapatos, abrin- revoltas, que se quebra- ra que aquele }J.§1J:i&,_.lGJl: 
do a camisa, aspirando v a m c o n stantemente ~e olhasse cvm um 
o vento do largo e re- contra uma rocha escor- oTnãr de criança. Nin
cebendo na face esse sal regadia, não era apenas ~guém passou im~u 
primário, de onde dizem~ um desafio de quem des- ind:f,Jexent -l.L.queJ,a 
ter nascid.o .ILJ!_ropria conhecia o medo, mas a "~ol'I!J1a do fog_o", como 

, viãa humana, P.e[Q_s.o- prova de que a pesca ser- élec fíamõii, a um dos 
· prQ._il-i.!V-in o. Pois o p;ia apenas l!&___:B.retexto seus livros, e cujo título · 

n os s o sangue, afinal} lpgra um desabafo. Seria tão bem lhe cabia. Sua 
nãõ e mais do que apenas a marca de um morte foi questão d e 
um 77Jar V,ermelho ___!l.Ee destino e de '!L"!lt~mbolo, minutos, em um dos dias 
caT!EJCJ!!!-Os em nossas com![JUL tzcou_ send9, mais luminosos do nosso 
~--"Tiififõ assim que, 17'1:i-~sam.ente.,---em verão carioca. Há quase 
a beira dos mais graves nossa vida int_e]ectual, meio século. Longos 47 
colapsos, é "ao soro fi- põrífica_e_zeligiosa. Um anos, em que quase tudo 

!
s.iógico" que recorremos, ,jRaul Pompeia às aves- em nosso mundo m'!,fdou. 
i~to é~ 4 ~ "Tsas. U~or:tlm , Só não mudou a liçao pe
d~- sinJ!l-ii,-e-caJJJJ:.oiJ,i~s. rene de bravura, , de 
PQ._Êra portanto, às Uma anteci ação Um gr~'I?J.U,, tk_i:r;.
mais re~ontes da y mj§j;.er.iJJ. mpu!J-hQu_.g ~e~ de 
vida hurnana, oSã'leO:fí- 0 VCWJ. àe pescê.()Tõ"l'Wu-se fj intJ.:épifa .e de i~nsa 
~.rJlããé, que esse s e r para apanhar uma isca. t~a, d e s s e 
ambivalente, ao mesmo EscorregO'll. Caiu nas on- homem que poucos co
tempo marinho e telúri- das, ante o olhar aterra- nheceram de perto, mas 
co, recorria, cada sema- do das três testemunhas que nem todas as águas 

~~na, para se r.eJazer do impotentes. O jardineiro do oceano conseguirão 
tumulto cãfioca. Primiti- saiu como um louco, en- eliminar para a posteri-

-4 vo e sofisti11!Lda._ ao mes- costa acima, à procura dade, mesmo que todos 
~Por 'isso mes- de uma corda. O filho de os perfumes da Arábia 
mo profundamente hu- oito anos e o concunha- conseguissem a p a g a r 
mano. Humano e singu- :fào, sidera~~' todas as manchas dos 
lar. Inconfundível. Ir- se ajoelharam. A q u e l e cr:imes humanos, . , 

~ ----J 



~\"'f5 A poluição. jurídica 
Tristão de Athayde 

Enquanto o luxo ·mais desolador que até hoje humanos, é que' se possa 
-=Jn~co campeia em nos oferecem os campos levantar, preliminar-}·
nossas~fTõ~ so~i- de Tróia ou de Cartago. mente, essa cortina de -
azs, a m~~- Discutir, pois, sobre di- s~que hoJe nos 

·~ dida ~e alastra ..-R elos reitos do homem, na ho- separa do que realmente 
morros e pelos subúrbios ra em que permanecem se passa nps l;>astid.azes b::. 
das nossas grandes me- :.=f i11tg.ctos esses r&.Ltan- P.9líti.c~ p~ Se a [ 
trópoles, onde esse luxo ..;:jteSContrastes socjai!l, c~ência do luxa...tUUz '--

. se ostenta. Em face des- e-. xo e miséri ou )I nfi,séria é a ari!Jem social! · 
_, se espetáculo de discri- (/ entre pro o matenal imediata do à:JJ,'JlkL ter-ro-~:;; 
lminação e de dzssoczãção e científico e perman&.n- rjsmo g_rn que vivemos, o 1-

social, que lembra o que c~ãf emesm~~~so d~-} " 
os historiadores nos rela- s cz mora , parece pressão, e por conseguin
tam da decadência e !f].o mais uma ironia do que te, da negação recíproca 
fim de todas as . grandes ==tum protesto. No entanto, desses direitos, a luta pe-
c i v i lizações, qualquer . não se trata nem de uma la sua restauração é in
discussão dos direitos e 9 coisa nem de outra.· Tra- s e p a r á v e l do conhe
deveres dos homens se fa-se ---:me'Smo ..à.t:..._.:u.. cimento e f e t i v o dos 

~• arrisca a constituir um dever. A palavra de jatos. E, portanto, da 
espetáCulo ai~ a i s Ãbraâo, tal como as Sa- existência de uma liber

·:4-de~ado?'. Se n ã o i gradas Escrituras a re- dade.. de comunicaÇOe'i; 
::f-t!:inda mais revoltg,nte. !l.i§k.q_m, de que e precis~ que nos e neg~oii~ 

. .,. Tal _§_ qual o que aindaj espera;r contra a espe- t i n u amente trawgreJ 
·esses historiadores nos r a n ç a , é que dev tlida. Começar por ela, 
relatam sobre o compor-~nimar todos a q u e l e s põíS;'será o primeiro pas
tamento dos bizantinos 1' que não se d e i :Ji.!!:.!.J! m so para a defesa dess.es 
em 1453, discutindo, na to~ pelol-= direitos, não apeXl(Js teá 

::::! cam!osa Capital do Im-,d~ecep-l tif;a e acadêmica. mas 
pério Romano do Orien- çd()OUpeí()deSisper.,o, con ositiva. ·- • 
te, sobre o "sexo..Jio.s- an- t!.§§ tentações Clli.§__ a l~ncio só é de amo en-1 

~jos", enquanto os turcos cada momento nos assaZ- quanto não nos impede 
~ estavam à porta daJI!,e- tam, ante o triste espetá- de conhecer a verdade. 

tr§êole (Ç .atiravam a pri-~ culo de decadência mo- Para defender os ~ 
4 me1r0 pa_ ~e~l sobr~ es- 1~al e de farisaís'"':o socuzl qos ovrimidos, temos d~ F 

se zmperw. Estara o que os . aconteczmentos, começar por conhecer, lt
mundo moderno con- 4!ia a dia, nos oferecem. vremente, a realidade de 

. denado ao mesmo me- --ESSeS debates, entre- suas ofensas. E ~vzoner}--
·.:::tlancólico destino? ftin- tanto, sobre direitos hu- as camgs morais- 8-.Soci
-::iguemo sabe. A Hi§l~ia manos e anistia política, Gfs. acima . de tudo a. 

1~ao se repete. E os o- . por mais remota que, nega'JÕA ~ liherdwf.e .._,..,...."11 
mens não se aproveitam desgraçadamente, e s t a imprensa e da justiça 
de suas licões, por mais nos pareça, na hora mes- ~conômica,, que levam 
que Cíc~o tenha·procla- ma em que esses direitos fatalmente à supressão 
mado, para a posteri- '4são espezíniJJJ:.d,au_de1J.e- -desses direitos. ~ 
dade, que ela é~ra gr'iãõ"SC'ããéidia é"iiitõfho A voluicão jurídica em~ 
da Vida. Pobre' mestra e -_.denós, são inadiá:véiJ e r q_Úe 7'Ü1e1l!&.S, inclusive o I 

~ di splicentes ' âz§t•iptllõs /= i m peratiuo.s. Contanto revoltante emperramen-t-' 
de um mundo que - que comecemos por rios to da burocracia judicill.-
quanto mais se orgulha ·. convencer de que a pri- , r.JE_,_é truta dq, pQJ.u5ão 
-dos seus inventos e dos meira condição para que m01;al e Sõéíal, provoca
seus f e i t o s (alegando esses . direitos voltem a 'O:a pelõs desa.ilf.s~n
que caminhamos mais ser respeitados é_ que tos sociais entre luxo e 
em 300 an._os, na senda possamos conhecer 1·eal- mzseria e pelo contraste 
ão progresso material e mente . os casos concretos entre o anseio de conhe
científico, do que em 30Q_ · e as circunsta71cias efeti- cer a verdade e a nega
mil, na pass@em do ho- vas em que eles são via- çao desse dzrezto el,f[]J]&Jl-

oo(. mem da condição de tro- lados. Por isso mesmo é tarâé cada ser humano. 
; glodita a de selenita) - que considero a li'ber- Nuríca foi tão atual, 

mais se afunda em suas dade de imprensa e 7i:e- como em nossos dias, a 
contradições. Esse con- <mmunzcaçoes, em geral famosa Luta pelo Direi-\' 

~ traste é ·até ridícUlo, se '(mais uma vez rocla- ...: to, que imortalizou Von 
não j~se doloroso, entre f ad e reivin zca na Ihering. Mas assim como 

~
- o ~sso maTerial e.Q.i- reunião da Sociedade In- no ir ·t e n s ,) 

~n..t.iJica._ da 7íumanidade t e r a mericana de Im- 11 ilos ' i de es 1\ 
e a sua esta(Jltacão O'lf- prensa, em São Paulo) ocioló. qicas concomitan
irl&§mo o se2t regr8sso ~ como o P~f ~ cQmbafe à poluzç_ão 
~ial e moral, como tão "' o mais jmpoçtante, para JUrídica não pode con-
bem o demonstrou o re- que esses debates, em testar-se com luta contra 

~ ~cém-faleci~o !oynbee:= torno da Ani~t~a política \h?~ .seus e[ei't_os. _Tem Ji.e t~ 
~ Marx es:pzrituiüitrã .Q___a. e das condzçoes desu- JU 21' as caus..as. Asszm como l 

século XX... . . manas de nossas prisões não se poãe dissociar o 
- E' um espetáculo tão ( f o c alizadas dramati- di?·eito da política e da 

~r ve?:f1!1nhoso, para nos, camente durante a moral, não se pode dis-
horr~:~11S..Jl,.Q_século XX, e Semana de Pasto r a l saciar a luta pelos direi
ainda mais para os que Penal, convoçadÇL pelas tos humanos, do proces

~ n o s julgamos cristãos, ~ a u t o r i dades eclesiás- so preliminar de sup!es-
1 ~e que, no pas-F ticas) não se tornem :;/(:i:;. sgo d a....s desiÇual@dê.i 

sado, nos o f e r e cem ~r i as e puramen ej onômicas e das cor- ; 
sucessivas civilizações, academzcas. - tina u e ismo, que F 

:fque passaram,_Jj.a mt.ge_ ·=i De modo que.._a pri- ocultam ou desvzr uam a · 
_. do se'lJ,._1lD_,derio e do seu metra providência para verdade crua dos fatos. 
- \ es lendor para abismos ,jque seja ?'estabelecida 011.... Como não se pOd{{ desvcc ·=
~e so rzmento, per-as 'iestabelêczda. ~m nosso luir os rios sem suprimir 
guerras e revr.rluções, dei- · rneiO, a prática efetiva ou saneiar os detergen-

1 

. :::.\ 'xândo-nos c:- e.§J!!táculo ·, do respeito a.os direitos tes. __ · ~----
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Ficou apenas um 
Tristão de Athayde 

Não gostava muito , sua letargia colonial e 
em vida, que o chamás- Dodsworth, na esteira do 
semos de Henriquinho. Tio Frontin, transforma
Hoje, porém, que já não ra em uma metrópole 
vive senão em nossa sau- moderna. Mas na qual 
dade, Henrique de Tole- todos hoje sonham com 
do Dodsworth há de per- a volta ao estado colo
doar ao velho amigo. E' nial ... 
assim que sempre o tra- Pois assim como os li
tei, no convívio familiar, v1·os se voltam contra 
e o terei sempre no silên... seus autores, as cidades 
cio deste velho coração. escapam da mão dos 
Esse o nome que me seus construtores. Como 
acode nesta hora da des- um a n i m a l selvagem. 
pedida. Não sabe ri a Tq.n_to assim que âe pró-

1 dizer, nem o ano, nem o prio voltou para as nos
lugar, nem muito menos sas serras da infancia e 
o dia em que o conheci. da mocidade, onde se 
Mas puxando por esta preparava para cuidar 
memória, tão inferior à do seu jardim, c o m o 
sua, praticamente infalí- Candide. Sua vida, en
vel, sempre o encontro ..l tretanto, foi uma reta 

I
. ao lado da minha infan- '- lgonstante, sem. retroces
cia, da minha adolescên- s.os, sem desvUJs, sem 
cia sobretudo da nossa ~rvas bruscas. Espírito 
mÓcidade em comum e, geométrico e positivo de 
finalmente, nos anos es- jogador de xadrez, como 
cassas em que começou professor de Física, como 
esta despedida, no reen- político, de governo ou 
contra renovado no Con- oposição, c o mo embai
selho de Educação. Mas xador junto a Salazar, 

-l de toga esse co,nvívio o Jac!111:a de ty,do como a~ 
que guardo. e u m a - mmtstrador nato_, ?Jl-antz
imagem que nunca va- nha aquelas fetçoes de 
riou a imagem da saúde criança grande e uma 
e d~ amor à vida. Da invariável tendência a 
confiança na vida. Da brincar com a vida e a 
alegria de viver. Não era dizer palavras de espíri
'llm. ramantico. Ptllo cem- to. QUP. jw'liifironam o 
trário, um clássico. Não ~!diminutivo que em nada 

· era um inovador, mas lài_mmuia, nesta impla-
~ um conservador. Mas cável selva carioca, sua 

quando que r i a recons- _,ene?·gia de ferro, embora 
truir uma cidade, não l com mãos enluvadas. E 
hesitava em arrasá-la. uma c e r t a imp_assibili
Não era um pensador, a·--~dade britanica e um sen
despeito de sua luminosa se. g,e. humor, que tor
:i.nteligência. Era um ho- navam seu convívio um 
mem prático, concreto,9 convite a espancar me
positivo. Não um homem lancolias. H á espíritos 

.do gabinete, mas de pra- noturnos e espíritos di
<:...l ç~ pública, de _ruas, d;e ar .,.Jurnos. l}_le foi sempre do 

livre. Quando muito àa 1sol e nao da lua. Quan
famílja, pois encontrara, ·do, em nossa casa, me 

'· por sorte, a mulher certa ouviam solta?· gargalha
' na hora . certa. D o s das ao telefone, já se 
amigos. Do clube. Em sabia que era o Schmidt 
suma, um homem de ou o Dodsworth. Mas en
ação. Acima de tudo um quanto o primeiro, como 
homem de ação. Voltado poeta nato, era um sele
para o fazer e o agir, não nita, cultivador de todos 
para o pensar e o sentir. os venenos da r:o~te, o 
Pensava e sentia voltado outro era um mztrzdata, 

~ para as tarefas a cum- imune aos próprios vene
'tprir, para os objetivos a nos do dia, tal a resistên
. ,realizar. Não um homem -., cia do seu~ito soklr. 

do campo, da natureza, . Essas comparaÇões ênfá
da solidão. Mas um ho- ticas não colidem com 

. fmem da cidade, da civili~ >1 aquela simplicidade es
,zação, da conversa. Por· pontanea desse ..a,õriqor 
isso amou até a morte o de a'Venidas e perfurador 
nosso Rio e sobre ele, du- de túneis, engenheiro de 
rante oito anos, exerceu fato, médico e bacharel 
um poder de escultor de diploma. Não desa
voltado para a sua Gala- mava a ênfase, quando 
téia. Como um artesão escrevia. E como encarou 
atado, por convicção e a chegada da morte, com 
por vocação, à sua tarefa o m e s m o desassombro 
de transformar a capi- com que encarou a vida, 
tal, que Passos tirara da já na maca, em caminho 

da sala de cirurgia, aper
tou o braço do amigo e 
7!1- é d i c o incomparável, 
que foi Aloisio Novis, es
se baiano seme{tdor de!
e s t r e kls, murmurou: 
"Não sei se desta bata
lha sairemos para uma 
sinfonia heróica ou para 
uma marcha fúnebre". 

· Para mim, terminou pe-
lo fim de nossa moci
dade, pois foi ele inclu
sive que me levou ao pri
meiro infame artipo de r 
jornal, na m~stzssi?na 
Tribuna de Petrópolis de 
1911 ou 1912, onde eu es- ~\ 
tendia "a mão direita a -::=: 
Platão e a esquerda a Fe- -
lib'erto Caldeira"... (si c). 

Ah, mocidade morta! F 
A nos atrás, mandou-me f:. 
ele a reprodução amplia
da de uma velha fotogra-
f i a petmpolitana de 
1916, com um poemeto 
de saudade aos já desa
parecidos de nosso grupo 
,da belle époque carioca: I=
Cipriano Amoroso costa, 
Henrique de M o r a e s , 
Themístocles Graça Ara
nha, Paulo Inglez d e 
Souza, Gustavo da Silva 
Ramos, Paulo e Raimun
do Castro Maia, Otávio 
Tarquínio de Sou s a , 

{
João e Eduardo de 
Azevedo Macedo. E junto 
escreveu as seguintes li-
nhas: 

"De tantos que éra- . 
mos, para a e m o ç ã o~ 
animada de horas feli
zes, ficamos nós dois. 

"Somente o silêncio 
responde à angústia do 
apelo fraterno. As vozes 
do apelo sem eco se. .es- 1.
vaem ao longo dos dtas, 1 
mas voltam a e v o c a r 
com o mesmo fervor. 

Ficamos nós dois. 
"No esplendor q u e 

transpõe a v i d a do 
túmulo estão todos reu
nidos desfrutando d a 
paz benfazeja do c é 'l.L 
constelado. 

Ficamos nós dois. 
"Que beleza de horas, 

de sonhos vividos, de gló
rias sonhadas que é bom 
relembrar! 

A lembrança não cala 
nas vozes saudosas do 
tempo sagrado! 

Ficamos nós dois." 
Esse homem de ação 

era também um homem 
de coração. Nessas li
nhas de saudade estava 
toda a nossa mocidade. 
Já agora, porém, não 
"ficamos nós do i s . ' ' 
Ficou um só. /A p e nas 
um. 

Até quando? 





,. 

·Até quando ? 
Tristão de Athayde 

Como pode ter pas- o sarcasmo daquela há dúvida. Mas se tal 
s a do despercebida a anedota sobre a discus- acontece é, precisamen

-:rnotícia, veicula~or es-f:: são que houve na porta te, porque dão m ui to 
te e outros jornais, sobre do céu, entre um can-" mais importancia à pre
as violên~oliciais ou didato à imortalidade ce- tensa subversão política, fr 

.. J antipoliciais q u e pros- leste e o santo porteiro, a[._~ por pressões 
seguem em nosso meio, qu~e- estrangeiras, e não se li-' 
peço àqueles que já le- ce s. ga a devidã importancia 
ram essa comunicação, andando chamar um à criminalid_gde comum, 1=-
que passem adiante sem adJ!2.f~,!J;Eo pará dirimix.._a que nos assola. Precisa-
a reler. Ou, então, pas- • questao. ver.iticaram :n.Q.o inOSde mais polícia e de 
sem adiante o que já le se.r p,ossível. . por não menos policialisrn:o. E de 
mm. haver nenhum lá dentro gamnttq,s z~~- F 

" O Conselho Federal Não se trata, porém, C?}~tas · para que cessem 
da Ordem dos Advoga- no caso presente, de esses abusos que levaram 
dos do Bra;. il decidiu, 'f'exaltar uma classe nem o Conselho Federal da 
por unanimidade, enviar de denunciar abusos , Ordem dos Advogados a 
memorial ao Presidente que nu n c a estaremos toma1· a iniciativa que 
Geisel , denunciando bastante cans~dos de tomou. Esta rn os can-f: 
todas as violências pra- procJamar, .e n q u a n t 0 sados de receber, Semã
t icadas, não só contra permitirem a divulgação n alm ente, denúncias 
a~vogc:dos, mas contm :::rde tais jatos. F.E-ço a__ze- desse tipo. Algumas se
czdadaos de modo ge- ' serva porque, ainda há 1·ão falsas. ou{fi§êxaqe-
1' a l . . . Inicialmente o pouco tempo, não con- rgdaB.. Mas, desgraçada
professor Caio Mário da segui dar publicidade a mente, a ma i o r i a é 
§j_rva Pê?·eÚ·çt comunic01i ! uma carta do ilust1·e Ar- apenas um reflexo da ? 
aos presentes à reunião cebispo de o- , mais triste e dolorosa re-
do Conselho Federal da José Maria · es ao alidade. 
OAB já ter enviado ao próprio Presidente d a Ainda há dias receb · 
Ministro da Justiça, Sr República e ao Ministro cópia de algumas cartas 
Armando Falcão, ofício da Justiça, protestando ' patéticas, escritas pelo 
solicitando que cessas- contra um desses abusos Marechal Juare<: Tánoz:a, 
sem as prisões irregula- por ele próprio pessoal- àStiõ s s a s autoridades 
"res de advogados em vá- mente presenciado. militares pedindo, e n~_JDi 
rios pontos do Brasil. No Ora, de duas um.a. ou vão, notícias de um des
of~cio apontou Brasília, cjestan;_os solapados po1• s.:;s d~saparecidos desde 
Rw Grande do Sul e movimentos subversivos feverezro de · 1974, Fer
Bahia como os Estados de grupos annados que nando Aug sto de Santa 
onde são mais frequen- am.eaçam, impor, ao nos- Cruz Oliv ra, revelado-

·! tes essas prisões irregu- so país, 0 mau exem,]Jlo ras da gr nde alma des
lares. Em seguida, por d a s violências cotidia- se gran e e s P í r i to . 
1unanimidc«ie, a OAB nas, que agitam 0 maior~ Evident mente em vão. f:
decidiu enviar ao Pre- dos nossos vizinhos con- Um G vemo forte não 
sidente Geisel memorial tinentais. E nesse caso, precis .de mistério para F 
denunciando as violên- é falsa a propaganda, gara1 tir a prdem públi
cias. Para o 'g[otessor que diariamente se jaz ca. ui to m~nos da utili- · 
Helena Fragoso o doeu- aqui e no estrangeiro, so- zaç o de processos an- ~ 
menta a ser e n v i a d o ~bre a paz e a ordem não tij rídicos para garantir 

4deverá ser rigoroso, P.E.n- varsovzana que 1·emam a m zca a u s ti ç a. 
derado e sereno. M a s em nossa t e r r a , con- ue os ma s 
deverá mostrar que a vidando à vista disso os eitos só se corrigem su-
tortura continua sendo " capitais estrangeiros" a rimindo as causas e 

-'I rotina---:na--znvestigação virem, sem demora, com- tão combat~ndo apenas 
criminal no Brasi~. Tam- prar ações em nossas os próprios efei~os. Muito 
bém foi aprovada a pro- Bolsas e movimentar fá- menos ocultando-os. Mas t' 

H posta do advog_ado So- j bricas. com mão-de-obra aindã-qUe{iSc ausas ins
l;!al Pint!J para que seja lb~ Ou essas amea- titucionais não possam 
fe it? junto ao Suprerr:o 

1
.~as ~ ~s~es perigq;_.siia ? ser imediatament~ corri-

T rzbunal Federab_J}?O- t zmqg_zna: zos, COJnO e.stoy. li~idas, ~que F 
t~sto ~a classe cont1~? co~o, e nesse caso \'Ge modifiquem os proces
dc!agnóStzco ~ Jud:c~- os abusos da 1·epressão só sos repressivos denunci
f!!4 que contem varzas '-'I conseguem ~ s ados por ess~s nossos 
znverdades sobre os ad- nossas estruturas polí- , . 
vogados." (JB 23.VII.75) ticas e aumentar a ten- tantas vezes herozcos acf,. 

Essa luta dos nossos 
advogados c o n t r a os 

""! abusos !!:Q.__.]Jolicialismo 
de.Bcontr.ol.Qdo jaz honra 
a uma classe ~e
q u e ntemente despres
t igiada. E que j:l sofreu 

são entre o Governo e o 
povo. Que existt> real
mente uma inse}Jurança 
enorme em nossa vida 
cotidiana, à vista dos as
saltos diários a pessoas 
e instituicões, disso não . . 

v o g a d o s criminais. E 
que, pelo menos, se co
nheça a verda.~e do que 
rea.lmente se jaz, p o r 
t í'ás das cor t inas, sob 
pretexto da pTOclamada 
Segurança Nacional. 



... 

Se os discursos de Hel- critas, obedeciam ao as- único meio de ser evita
sínqui me trouxeram pecto teórico formal do do esse recurso à violên
mais satisfações que de- sistema,mas de jato ilu- cia, que seria um desas
cepções, o contrário exa- diamaboa-fé de muitos, trepara todos, é precisa-
lamente ocorreu com o pois não eram pratica- mente atender, por an
discurso de Brasília. O das, serviam apenas aos tecipação, a essas injun-

\ 

~era o mesmo, a dis- apetites e ao poderio de ções da liberdade de ex-
...j t.§P.SãO. ~u n di a l. poucos (ao contrário do pressão, da partiCipação 

~nacional. Mas ore- que hoje ocorre, T. de do povo no --aOvérno, aa 
sultado foi oposto. Em A.), em detrimento dos iíe]esa dos dzreztos ele
Helsínqui se manteve, ou verdadeiros inte1·esses àa mentares dos czdadãos e· 
mesmo cresceu, a espe- Nação, que se debatia na assim por diante, essên-F-

,.j rança da distensM. En- pobreza e na desordem, cia de todo regime, ver
trenas; se desfez essa es- porque aquelas disposi- dadeiramente livre. Es
perança e se manteve a ções estavam dissociadas s a s medidas concretas 
mesma te n s ã o pre- da realidade." da verdadeira distensão 
existente. Isto é, a mes- Ao mesmo tempo que não são apenas expres
ma insatisfação popuza1·, é f e i t o esse repúdio s a m e n t e repudiadas, 
ou pelo menos a mesma às "disposições" legal- mas substituídas por~ 
indiferença conformista, mente garantidoras das uma interpretação da 

;t- que é o verdadeiro ópio liberdades políticas, P_alavra ";;(iistensão", que 
<J:Q_povo. Assim como a .como sendo contrárias à á esvazia i:le seu sentido 
m e s m a a'l!:_topromoção "realidade" nacional e autêntico. Chamar d e 

=i ofidal triJJJllg.lista. Ora, servindo apenas ' ' a o s distensão as medidas de 
em toda satisfação há apetites e ao poderio de a s s i s t enciiLZismo hu
sempre um pouco de poucos, em detrimento riianitário que. em boa 

. decepção, como em toda dos verdadeiros interes- nora, vêm sendo ultima-
decepção hií também um ses na Nação", ~a- mente tom.adas, é con

-1 je~ de satisfação. ~se expressamente qual- fundir distensão político
Foi o que vimos na análi- ~ão às aspi- social, que implica ·uma 

=t se surnáTia dos Tesulta- rações expressas de transformação instituci
dos de HeTSínqui. Como todos os defensores de anal com stm,.Bles pater- .? 

é o que podemos concluir uma veTdadeira· e não de nali§.ma as.sistP.ncial, em 
de urna leituTa seme- uma f a l s a distensão, que se cuida dos efeitos 
lhante do discurso de 'como sejam a anistia po~ mas não se cuTam as 
Brasília. Muito bem 1·e- ítica a suJijessão do causas. Como disse o 

-1 di g ido, com dados ltl.I-5, a te:ll.OQação do DL PTesidente Ford em Hel-

~~
nim~dores e~~ria) <177 a 1·evisão da Lei de sínqui, nas palavras que _ 
conomzca e jmancezTa, S~u1·anca a redução ontem reproduzimos: "a 
7ado por uma cansei- ld.2s Poite1·es do Execu- distensli9 é algo que Jun

'ncia reta e convicta. f.ivo, a arnplüzcão d,!!s ciona em dois sentidos. 
São esses aliás os único& atTibuiqóes do Legisla- A tensãg não pode ser re-
gerrnes de satisfação que JJJio, exp·essarnente cila- êffi?zda só por um lado. 
os "saudosistas", creio das no retendo discurso. E' necessário que os dois 

,~,r eu, podem tiraT da i?ffit- A que teríamos de acres- queiram a distensão e 
Ta dessas palavras pre- centar a supressão da atuem em conjunto para 

~sidenciais. Se grafei a censura prévia, o r~- çonsegui-la. E ambas as .. 
palavra "SàifãÕsfstas" ! \bel m me n t Q do. partes se beneficiam 

t~ . h t e~s, e que asszm _a eas-corpus. a au ano- C!!JE_ela". 
foram satirizados todos mia sindical, a plurali- o 1· a , repudiando ex
aqueles que co1rtestarn o if:_ade partidária., e medi- pressamente todos o s 

:::..) status quo e__Q_ próprio · das semelhantes, expres- pontos concretos c o m 
Sistema, 1mtendo-se por sivas do mínimo a que que a maioria do povo 
üriiaãutênticá disten- Pode aspira1: qualquer bmsileiro como se viu em 
são. Não que me conside- Tegime que consulte a novembro de 1974, en-

. re um saudosista. Antes v e T d a d e i r a vontade tende o que seja um ver-
1-))l~~ário-:-Por~ P?Pular, isto, é, um re- dadeiTo processo de dis-
~audades que tenha até gzme democratzco. tensão, o que vmws em 
mesmo dos anos iniciazs Tudo isso é, implíciéxr 19 de agosto foi a. apolo-fl 
~cada de 64, em que ou explzcitamente, con- çia de urna pseudo-~-
muita coisa se podia es- clenadJ nesse discurso, distensão e com ela a 
crever, sem que temês- que Tepresenta pelo con- per etua ão, ou pelo 
semos sequer a dijicul- trário uma apologia do menos a ex ensao m e -
dade de ser publicado o Estado liütõ1·itário, e'HL iííàa, da alual tensao en-

• que escrevíamos. M a ~ s e n te n ç as como a íre o Braszl real e o B;a. 
q_passemos adiante. - seguinte: ' ' O Governo @ oficial, que é a pró-

O qUe me decepcionou não abrirá - mao d"TrS pria neg(Íção de toda es
radicalmente no discur- Podere;; excepczonazs qe perança de reconciliação\· 
so, por menos que dele que dzspoe, nem admite e n t r e governantes e 
esperasse, é ver que as sob quaisquer disfarces, governados, para o fim 
mínimas asp_iracõe~ pressões de facções ou comum d o verdadeiro 
partidârios da distensão gmpos de interesses, d esenvolvirnento nacio
tomm exwe.ssam""êrité7é- visanjn aTlificialmente a nal. E com isso de todo' 
]itadas e conside1·aéiâs queinw etapas no pT - pTogresso Tealmente har-
como exemplos de: "sau-. cesso mônico e pacífico, sem 
dosismo p e l o passado os perigos da soluções vi-
não muito remoto em alentas e abruptàs. Yas 
que amplas disposições como é difícil ser otimts-
livres c o n s t a v a m do ta na época em que vive-
papel, nele estavam es- Mas o mos! 



.. 
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Os discursos de Helsínqui 
" ,0.. , , • /t., ~ -1'f/ B;,..r Tristão de Athayde 

Como bem sabemos - Leste e o Oeste. Ou, pelo 
nem as conferências in- menos, de um gesto 
temacionais, por mais imediato e positivo de 
solenes que sejam (tais que as boas intenções 
como o Congresso de Vie- não ficarão apenas em 
na, 1814/ 1815, . ou a palavras. Seja como for, 
Conferência de Hel.s~n- tzs palavras do Presiden
qui 1975), )?.em os dis- te Pord não coincidem, 
cursos presidenci·ais, por de modo algum, com os 
mais importantes q u e protestos que a direita 
sejam, como o de 19 de norte-americana vem 
agosto do n o s s o Pre- lançando contra a Con
side-n.te, nem uns nem ferênda, como sendo es
outros afetam realmente ta apenas um triunfo da 
o curso dos acontecimen- U.R.S.S. "A paz não é 
tos histórkos. Não s(ia as, um pedaço de papel. E 

~ alavras conduzem povos de toda "B':uropa e 
-a is ária. ~ão 03 jatQs. os povos (?) dos Estados 

E e s t e s transbordam Unidos (mesmo sem o 
àaquelas, ·como s. vicJ:s.r. nosso mandato deveria 

~
ransborda do conceito, ter dito "de toda a Amé

~ a clássica sentença rica." T. de A.) estão 
- omista. cansados de esperanças 

Por iss-;, mesmo não alic~rçadas de pala_vras 
devemos exagerar, nem vc:zz·a! e ~ompromzss?s 
as n os s as satisfações, nao ~ltnyprzdos . .. A d~s
nem as nossas decep- j ensao e alf!O que funcw
ções, com os discursos na e~rs sentzdos. A 
pronunciados a 19 de t§ES1.~ re
agosto, em Helsínqui ou dijMa só, r:or um lª.,dC?. 
em Brasília. Em Helsin- E n_ecessarw que os _u..ozs 
qui, a satisfação seria quezram a dz_stensao e 
maior que a decepção. atuem e~ conJunto para 
Em Brasília, ao contrá- consegm-la. E ambf!~ as 
rio . Falo por mim. No Parte~. se ben_ef'l:cza:m 
fim da vida, volto ao c~m e_la. Ford aznda zn
haissable moi. Não por s z s t z .u for!emen:te na 
enfatuação, e:Jpero. Mas necesszdade zmperzosa df 
pela convicção crescente nm desarma:n~nto _ recz
de não exercer mandato proco pela lzmztaçao da 
algum, de quem quer "carreir~, armam~n_!ista" 
que seja. Mas como não e pela co,"':petzçao do 
há satisfação alguma, Pli!-no polztzco, . p a r a 
na vida, que não seja im- evztar (Jue as crzses pos
pregnada de certa decep- sam ~t;r exploradas de 
cão também não h á manezra a levar o mundo 
ilec~pções isentas de à ?eira da guerrf!'." Ter
~atisfações. A m a 1 0 r -=/ mznandQ.JJor J.l t z ~ m a ~ 
satisfúção, com as pala- . ~Y&_. a Conjeren~1:a foz 
vras finais dos estadistas mazs um d!s~jio qu~ 
presentes ao maior en- uma conclusao. Isto e, 
contra de Chefes de Es- mais um desafio a supe
tado mundiais desde rarem o confronto vzo-
1815, é que nenhum· de- lento entre Leste e OeJ
les se iludiu nem nos te, do que uma soluçao 
+.entou iludif, com 0 s imediata dos problemas 
precários resultados des- que os separam. 
sa augusta assembz.&'kt. Mesmo com todas es
Antes de tudo, porque sas restrições, o que fica 
não estava ali presente _Jdessa reunião das cúpu
o Terceiro Mundo. O "'ll~s, ao e1:Ir1Eu
mundo dos fracos e dos r o p a-Norte-América, 
pobres. E o mais pobre e é a imperiosa conclu
mais fraco que ali es- são de que a unidade do 
tc;va, Portugal, foi des- propósito de paz, na 
fe•teado por alguns for- diversidade dos regimes 
tes do Ocidente e só cor- político-eoonômicos, re
dialmente recebido pelos presenta o único proces
jracos do Oriente pró- so de evitar a terceira 
.1,•mo. Esses ali represen-~g u e r r a universal. En-~ 
taàos, no caso, pela lu- quanto isso, o nos s o 
grslávia e pela Romênia,'{: Go~r..:nõ v ~açando 
c·n j o representante, comunistas... De modo 
aliás, foi quem pronun- que a Conferência de 
ciou as palavras mais re- Helsínqui não foi um fra
aNstas, ao propor cora- casso. Nem representou 
josamente a dissolução uma vitória do totalita
da OTAN e do Pacto de rismo soviético, segundo 
Varsóvia, o que seria a as profecias catastró
maior pro v a patente, J ficas d a ~assandras 
senão a única, de uma ) multi nacionais, a q u e 
distensão real entre o veio recentemente unir-

se a voz de além-túm1.1.lo 
desse monge tolstoi•ano, 
perdido nas veredas po- .p 
luídas do sééfiriJYX, o 
ex-heroz da resistênda 
do pensamento l i v r e 
universal contra a dita
dura soviética. 

Não se pode, entretan
to, nem de longe compa-
7ar a importancia de 
Helsínqui em 1975, com 
a de Viena, em 1815. 
Naquele tempo, o que se 
decidiu, 7!:!L..Europa ou r 
pela Europa, decidiu-se 
pãia o mundo fL.Pelo 
mundo todo. Hoje não. f'
Por mais que os dOis 
grandes do p r i m e j r o 
mundo disponham d e 
um arsenal bélico capaz 
de destruir o mundo, 
como Sansão em-uaza,}
a Europa, nem mesmo 
unida à América do Nor
te, pode hoje falar pelo 
mundo. Ou agir como se 
e:ste não existisse. Basta 
lembrar o baque q u Q 

túdos os contznentes e 
regimes sofreram com a 
crise do petróleo. Basta 
lembmr a presença cres
cente de um colosso in
timamente ligado ao ter
ceiro mundo, como a 
China comunista, n a 
evolução p o l í t i c a e 
econ~mka da humani
dade e na própria resis
tência contra o imperi
alismo soviético. Basta 
lembrar o peso crescente 
desses "imponderáveis" 

' , 
a que ja se referia, no 
século passado, o realis
mo bism·arckiano, n a s 
decisões da ONU e sobre
tudo nessa "Interdepen
dência" crescente liO 
mundo, a que se referiu o 
Presidente Ford em seu 
discurso. 

Basta lembrar, outros
sim, que embora haja 
nas ~onclusões de Helsín
qui uma aprovação e:r
pressa ao princípio de 
não intervenção de qual
qu3r E s t a d o soberano, 
em outros Estados sobe
ranos, a memória de Pra
ga e do Vietnã ainda es
tá bem viva~\::= 
ameã.ÇãSda lnglatena, r 
da AlemtrnJía Ocidental 
e mesmo dos Estados 
Unidos contra Portugal, 
quebnto aos destinos de 
sua p r ó p r i a revolução 
nacional, bem m o s t r a 1:::. 
co.JIJ,Q..._ao con1rano do J 

que proclamou Ford, os 
tratados por mais sole
nes que s e j a m con
tinuam a ser, como em 
1914, Simples "farrapos 
de papel." E os lobos 
continuam a tratar os 
cordei?·os, c o m o nas 
fábulas de Esopo e La 
Fontailne ... 



Duas c.ham.a.das 
Tristão de Athayde 

No ritmo precipitado de costumes, que expli- Poder Executivo devia . 
de ?)ida em que somos ca aliás dois jatos: de ser outro e não aquele 
arrastados, o caso Mo- um lado, a aprovação de que usou. Consciente, 
rena já parece inteira- poprtlar com que foi re- como foi com toda ra
mente sepultado, salvo cebido o ato ditatorial da zão, da necessidade de 
para aqueles, natural- tríplice cassação; de ou- não deixar impunes os 
mente, que foram seus tro, o sintoma sadio des- atos que configuraram· 
protagonistas e suas ví- sa reação da opinião pú- o escândalo, reprovados l 
timas. Ou por outros blica contra esse relaxa- '=I praticamente de um mo
que nele viram, como menta de costumes in- do unânime peliíõPírfião 
realmente deviam ser dustriais, .bancários e públiCa, o que devia ter 
vistos, alguns sintomas políticos, que vêm mais Sfcfõõ processo utilizado 
típicos da pequena his- uma vez demonstrar que pelo Executivo, f o r a, 
tória de nossos tempos. o Povo, coletivamente penso eu, o recurso do 
Tanto dos nossos costu- · considerado, possui mais P o d e r Judiciário. Se 
mes pessoais como dos :.::!- senso moral do que a realmente patrocinamos 
nossos costumes políti- p1·óp1'íã maioria indivi- a volta a um Estado de 
cos. Vivemos divididos dual de seus componen-

' entre o relaxamento . tes. É um fenômeno se-
.., moral e a intermiténcia t melhante ao da .~ 

d-orTgorisrrio político ar- que é santa em si embo
bitrário. O relaxamento ra sejam pecadores seus 
moral foi representado, membros. 

Direito é às armas jurí- ·~·~ 
dicas que. devemos recor
rer para punir os abusos. 
Se consideramos o AI-5 
como anti jurídico -ede 
tipo totalitário, não po
demos apr0var sua apli
cação, mesmo quando 
justa. Se não julgamos 
que os fins justificam os 
meios, devemos p~~· ~ 

. a impunidade à ilegiti- · 
midade dos meios. Se 

no caso, pelas três víti- Quanto ao outro lado 
mas merecidas do cute- desse tríptico infeliz, 
lo autoritário, um sena- mas sintomático do nos
do1·, um industrial, um so momento social e po
banqueiro. Todos !r~s lítico, é lícito pergunta1· 
arasta~os pelo demonzo qual 0 · juJ&~nt9_!!:e 
da fáctfiããâe e da cama- "*-valor que podemos ou 
raaagem. Isto é,~- devemos fazer desse ato, condenamos aquilo que 

f prezo pelos p~cípios e que surpreendeu a to- Robert de Jouvenel cha
pelã lei, resultado do dos, foi apmvado sem mou de "République des 
oportunismo "!"?ral rei- restrições pelos reacio- Camarades", na qual o 
nante e dos habttos con- nários mas constituiu espírito de · coleguismo 

' gênitos aos regimes au- uma penosa chamada à ou de facilidades e o em-
toritários, mas não pri- realidade, para todos prego do "tráfico de in-r 
vuegzo ae~es. aqueles que esperam ou J fluênciasu é um cancro 

o método de escuta pmmovem a tão f~a ., maligno, tambem não 
._.,_ d >-inridn ri di._dP'YI - aprovamos a República 

s~ta, utilizado _pelo -=1 e_ . es~sao po-
industrial em apums, lztzca. das punições sumárias e 

do policialismo, em no-pode fazer parte de um A aplicação do fami-
amoralismo universal, gerado AI-5 aos três en- me da Segurança Nado-
utilizado nos Kremlins volvidos no escândalo nal. As armas automáti-

cas dos Estados arbitrá
e nas Casas Brancas, foi o mesmo que aplicar 
nws não deixa de - ser 1 uma ar'l'!!:.a errada pq.ra rios são . acas de . dois f 

gumes. Tanto po em va
em si visceralmente con- ati~to. zerpara punir atos re
denável. A participação Foi como que usar um 

prováveis, como foi o 
de um Senado r da ~m·gumento injusto para 

1 caso em jogo (e por isso 
. República no tráfico de fazer justiça:- Se fosse obtiveram 0 aplauso das 

influências políticas, pa- válidà a sentença de massas e das elites im
Ta obter recursos fi- que os fins justificam os 
nanceiros em favor de meios, poderíamos apro
potentados da indús- var o ato presidencial. 
tria ou para aliciam(m- Pois é certo que os cul
to de votos para prote- pados . mereciam puni
gidos políticos e sustf!n- ção. Foi. por isso qufLC!:_S 
tação de um nepotismo, cassações tomm recebi
que os últimos escânda- das com aplàusos pêrll 
los têm posto a nu, não ~po
pode deixar em sã cons- p'Y:!!!:.ção. Incluswe por 
ciência de ser conside- muitos daqueles que re
rada como um ato de provaram o recurso a 
falta de decoro parla- um processo dem~crati
mentar. Quanto às faci- camente ilegítima.. para 
lidades bancárias das jazer justi_2a sem espe
ações entre amigos e de ror pela JustiÇa legiti
influências políticas, é mamente estabelecida. 
igualmente um sinto'l1Yf._ Se o Senado, no uso per-

.,. l!!:Eral pouco edificante, feitamente legítimo -de 
mas desgraçadamente suas atribuições, não se 
em uso, pelo que se vê. julgou suficientemente 
Por mais difícil que seja convencido da culpa do 
comprovar esses sinto- senador, e não podia na
mas, como atos juridi- turalmente ser consul
c a m e n t e inculpáveis. tado em relação aos ou
Tudo isso é uma de- tros implicados, o recur
monstração patente de so que, a meu ver, devia 
um relaxamento moral ter sido utilizado pelo 

pacientes · com a morosi
dade da Jusfiça, outro 
cancro gravzsszmo do 
nosso sistema jurídico), 
como podem servir e 
têm tantas vezes servido 
para coonestar abusos f 
e perpetuar os regimes · 
excepcionais. 

Era preferível, penso ... 
eu,~deixar oficialmente ·f
impunes os três réus, já 
condenados por esse tre- ..., 
mendo tribunal popular 
que é a opinião pública, 
que subsiste, patente ou 
latente em todos os re
gimes políticos, do que 
puni-los por meio de 
·uma arma de dois gu- -
mes, que já pensávamos· 

· e s t a r definitivamente \Í' 
emba1nhada. o caso do ------Acre e o caso Moreno to- ! 
iam d u a s chamadas 
violentas à nossa dura 
realidade atual. 
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VVaterga~-~yaguez 

passadO, n e s t a 
c o l u n a , publi
ttm artigo sob o 
Lição Perdida?. 

--~·~i~~ que 08 Estados 
receberam em 

Trinão de Atlwyde 

pcara a 
dab), cometer ""' • 1!: 
inmrijruipel ü covardú4 r 
como o que acal1ca • 
pratfcar 110 Eztremo ()ri.. 
ente. E 1láo jot a6 UM f 
~nJt.mta ou J1,1lta 
i~polttlt.ft& 
fria tradição ~ 
na ou metemlc~ 
que mostra como oa fm-
péric)_s são ~ di =sr=;.,._ 
c - de Kissinger 
ou de Schlesinger ou de 
Marninhan, o novo e re-,. 
acionário representante 
dos Estados Unidos na 
ONU, sobre as clispoBi
ções da politica inter
nacional norte
americana p6s-Vietnã. e 
em lace do Terceiro 
Jltu&do, Ido a1 ma f')" 
~~~~
pãf'à fil 




