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Alceu Amoroso Lima e o Brasil de hoje 
MOACIR WERNECK DE CASTRO "' 

F az imensa falta ao Bra:.il de hoje um pensador do 
porte de Alceu Amoroso Lima. No centenário do 

seu nascimento, somos chamados a refletir sobre a lição 
que ele nos deixou e a imaginar o quanto poderia trazer 
como contribuição á solução dos problemas de nature
za política e moral que nos anigem. Para começar, 
bastaria lembrarmos os seus artigos neste jornal, assi
nados com o pseudônimo de Tristào de Athayde. Seu 
múltiplo legado permite supor que estaria hoje ajudan
do a sacudir essa perplexidade, essa espé-
cie de torpor em que vivemos; estaria aju
dando a unir ecumenicamente as forças 
que se opõem à dócil aceitação do statu 
quo. Acredito que essa contribuição, a par
tir da sua matriz, do seu campo específico 
que era a doutrina católica sensibilizada 
pela problemática contemporânea do 
mundo e do país, teria uma função agluti
nadora de importância fundamental. 

Em Alceu o peso dos anos parecia não 
se fazer sentir. Paradoxalmente, foi na ida
de provecta que ele se mostrou mais lúcido 
no seu papel de guia espiritual, e mais 
combativo na luta contra a mistificação e a 
injustiça. Eis o que afirmava de si mesmo 
em 1983 num debate pela TV, o Canal 
Livre da Rede Bandeirantes: "Costuma-se dizer que se 
começa incendiário e se acaba bombeiro. Eu inverteria, 
talvez, essa idéia: comecei bombeiro e espero não acabar 
incendiário. Mas, em todo caso, algumas fagulhazinhas 
eu procuro lançar por aí". 

A imagem, entre irônica e envaidecida, é uma boa 
síntese de sua trajetória. Não se deve buscar nele a falsa 
coerência feita de uma sucessão de atitudes conformis
tas. "O mundo mudou e mudei eu também ( ... )mudei 
porque vivi, porque viver é mudar", dizia, fazendo 
lembrar irresistivelmente o conceito camoneano de que 

''todo o mundo é composto de mudança. tomando 
sempre novas qualidades''. Significativo, no entanto, é 
que nele a idéia de mudança se ligava simultaneamente à 
de mundo e à de vida. 

Ao mudar, não precisou romper consigo mesmo, 
naquela cruel dilaceração experimentada pelos apóstatas 
e renegados. E foi tanto mais admirável quanto soube 
preservar o patrimônio de sua fé, renovando-o e enri
quecendo-o ao influxo das correntes transformadoras 
do mundo. Em suas Memórias improvisadas, colhidas 

por Medeiros Lima em 1973 e por ele 
revistas, há uma emocionante evocação dos 
momentos de sua vida que assinalaram 
essas mutações. 

Ali se explica como aconteceu que o 
seguidor fiel de Jackson de Figueiredo, o 
lider conservador da Ação Católica. o sim
patizante integralista dos anos 30. sacudis
se com a poeira da estrada o ranço do 
reacionarismo e enfrentasse com a mesma 
paixão intacta a nova ordem de problemas 
criados pelo fascismo real, opressor e guer
reiro, aanguiDário e anticristio. 

Serve como exemplo de uma autocrítica 
sincera a sua relaçio com Anisio Teixeira, 
na qual passou do combate a uma filosofia 
pedagógica que qualificava de pró-comu

nista à compreensão do valor essencial dessa postura. Os 
caminhos dos doia peDIIdores, possuídos de idêntica 
vocaçio apostolar, acabaram se cruzando e confluindo. 
"Compreendem01 ambos -diz Alceu - que a verdade 
é muito mais complexa e acolhedora do que os sectaris· 
mos". Essa converaência era um apanágio de espiritos 
que se reconheciam mutualmente na sua dignidade e na 
crença em seus ideais. E era, por outro lado, uma atitude 
destituída daquele filosofismo abstruso, hoje muito em 
moda, que procura mistificar o mundo em vez de o 
explicar e menos ainda transformar. 

Depois de 1964. chegou a vez de Alceu-Tristão se ver 
acusado de comunista, sobretudo por causa de seus 
artigos no JORNAL DO BRASIL. Nada mais injusto. 
para não dizer estúpido ou infame. A leitura de uma 
coletânea de seus artigos imediatamente anteriores a esse 
período (Re1·oluçào, reação ou reforma?, de 1965) mos
tra-o precisamente na transição para uma fase de critica 
clarividente à inclinação totalitária do comunismo. Isso 
não o levara. entretanto, a pactuar com a pregação 
golpista e reacionária. Condenava a pecha de comunis
mo lançada contra "toda e qualquer tentativa de mudar 
pacificamente a estrutura latifundiária do país". Coloca
va a Inflação (assim mesmo com maiúscula) como ·•o 
inimigo número um a combater, para que sejamos capa
zes de manter um regime de liberdade democrática" . 
Antecipando a campanha do Betinho e citando Josué de 
Castro, lamentava que a Cortina do Ódio, no Brasil, 
fosse "mais espessa e catastrófica do que a Cortina de 
Fome, problema máximo do mundo moderno". São 
apenas alguns pontos de sua pregação. 

Que diria Alceu Amoroso Lima do Brasil de nossos 
dias? Imagino a amargura de que seria tomado ante a 
degradação de valores a que estam01uailtiDdo. Sobre
tudo ele, sempre tio atento às raizea eepirituais da nossa 
crise estrutural; ele, para quem a ética era um valor a 
preservar acima de tudo. Mas uma coisa é corta: não 
jogaria a toalha, não era de seu feitio. 

Muita falta nos faz o doutor Akeu, repito. Até 
porque o seu convivia era uma festa de alto astral, 
mesmo nas horas mais sombrias. Vamos lembrá-lo à luz 
da profunda alegria interior que o iluminava. Vamos 
revê-lo na sua inalterável capacidade de diálogo. Como 
ele dizia, i sua maneira risonha e franca: "O mundo 
seria extremamente chato se fosse perfeito e se os ho
mens todos pensassem da mesma maneira". 

• Jomallata e •orltor. da equipe de artlcullat .. do JB 
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"• Dois anos , sem Dr. Ale 



RELIGIAO 

UM ANO 
COM 
ALCEU 

T EM-SE visto ultimamente, 
em nossos jol1)ais e revistas , 
uma fórmula que está se tor
nando um clichê ao comemo

rar-se o aniversário de morte de pessoas 
!lustres: "um ano (ou dez. ou quinze) sem 
Fulano". Mas eu não diria hoje . e muitos 
comigo , "um ano sem Alceu." Pois .. ao 
inverso daqueles que desaparecem nati· 
quasi non nati . têmo-lo agora; segundo 
outra citação que lhe caía freq üentemen
te da pena ou dos lábios, tel qu'en fui 
même enfin l'éternité le change. 

Um ano com Alceu . Ele mesmo 
chamou-nos a atenção, em seu livro Me
ditação Sobre o Mundo Interior, para o 
fato de que a ausência está longe de ser 
algo de puramente negativo; pois nos 
sugere logo o seu contrário, que é a 
presença, havendo portanto em toda au
sência (e o homem é o animal que sente 
fa lta) um reflexo do ser , uma sombra, um 
sinal. 

"É pela ausência - prossegue ele -
que chegamos à presença de Deus, como 
é pela ausência que chegamos à presença 
de todas as coisas abaixo de Deus, e de 
modo particular às criaturas. E de modo 
particularíssimo às criaturas que nos são 
mais caras. Tocamos então a sua ausência 
como se fosse algo de positivo, de real , de 
imediato. Carregamos conosco essa. au
sência. Dialogamos com· ela. Vivemos 
com ela. E jamais nos sentimos sós. 
Deus, o grande Ausente, está sempre 
conosco. E os ausentes queridos, espe
cialmente quando vistos através do gran
de Ausente , tomam-se para nós os mais 
vivos dos companheiros." _ 

Um ano sem Alceu toma-se para 
mim, que fiz provisão dele por mais de 
meio século e convivi com ele até seu 
último dia, um ano com Alceu. ~ tratan
do-se de um escritor - e que escritor! -
sua presença continua viva até mesmo 
para aqueles que o não conheceram e que 
podem encontrá-lo todo, um pouco como 
nós ao Cristo na comunhão, nas espécies 
de suas palavras. 

Um ano sem Alceu, um ano com 
Alceu. Carlos Drummond de Andrade 
publicou recentemente quatro cartas de 
Alceu, todas escritas no primeiro ano de 
sua conversão, selada pela sagrada comu
nhão no dia 15 de agosto. pouco mais de 
dois meses ante~ da trágica morte de 
Jacksf.·,n, ptih.:ipal in~h uw.;"'o lk qut: 
Deus lançara mão, pescador de homens 
tragado pelas águas do mar. 

Na terceira dessas cartas , a 3 de 
outubro de 1929, Alceu agradece a 
Drummond o poema que este lhe enviara 
sobre Jackson de Figueiredo. "Daqui a 
um mês , a 4 de novembro, vamos come
morar' a sua morte , inaugurando uma 
simples cruz de pedra no local onde ele 
morreu. E seus versos vão ser lidos por 
mim, depois de missa que vamos mandar 
rezar aí mesmo, nesse local trágico, de 
que lhe mando pelo correio uma fotogra-

. fi a, para melhor se penetrar do ambiente 
sombrio em que desapareceu essa que foi 

a alma mais trágica que eu 1ama1s conhe
ci . Seus versos não vieram por acaso. 
Agora o digo com toda a convicção. E 
serão lidos lá mesmo, como a mais huma
na e a mais profunda homenagem que a 
geração podia prestar a esse lutador per· 
d1do CID plena luta.·· E na carta seguinte, 
de 24 de outubro, Alceu insiste num post. 
scriptum: "Mando-lhe, em separado, Q 

retrato da Pedra da Joatinga . No próximo 
dia 4 vamos inaugurar uma cruz e eu lerei 
então o seu poema admirável, no próprio 
local sombrio e trágico. Pode dar uma 
nota no seu jornal desse dia? Ou, do 
domingo , pois 4 é segunda-feira? E Só 
para lembrar o primeiro aniversário de 
sua morte. " 

O primeiro aniversário da morte de 
Jackson foi celebrado , após a missa, co 
o poema de Drummond. Também pode
ríamos celebrar com seu poema Akeu, 
Radiante Espelho o primeiro aniversário 
da morte de Alceu : "Lá se vai Alceu, 
voltado para o fu turo, I Para um sol de 
infinita duração. 11 Seu claro riso e huma-

. na compreensão e universal ternura I 
Revelam que pensar não é triste. / Pensar 
é exercício de alegria I Entre veredas de 
erro, cordilheiras de d'úvidas, I Oceanos 
de perplexidade . // Alceu tão frágil no seu 
grande corpo I Que não comanda os 
rumos da aventura I Mas adverte, ensina, 
faz o gesto I Que anima a prosseguir e 
procurar I A mais exata explicação d 
homem. I E lá se vai Alceu, servo d~ 
Deus, I Servo do Amor, que é cúmplice 
de Deus." 

E RGUEU-SE, pois, como Al
ceu comunicava a Drum
mond, uma cruz de pedra 

. sobre a pedra de onde Jack· 
son , aos olhos do filho menino, rolara 
para o oceano. Ano depois, quando eu jf: 
conhecera Alceu e me tomara como se
cretário, levou-me ele até o lugar onde 
acabara de gravar-se, agora na própria 
pedra, uma outra cruz. Pois a primeira, 
erguida, fora também, como Jâcklo • 
levada pelos ventos e pelas ondas. i:: .SS35 
duas cruzes tomam, aos meus. olhos, a 
feição de uma parábola. Vejo a pr.meira , 
erecta e agressiva como ele, o próprio 
Jackson, tão cedo arrebatado pelo mar. 
Mas vejo na segunda, simplesmente gra
vada na própria pedra, o próprio Alceu, 
.ão discreto ~mo persilllt:nte: o~ teria 
sido da obra de Jackson - A Ordem, o 
Centro Dom Vital e todo o despertar da 
inteligência católica- se Alceu, de ime
diato, não os houvesse assumido? Foi a 
segunda cruz, gravada na rocha. Em 
Alceu , Jackson continuou. De outro mo
do sem dúvida , pois as estrelas, como
ensina o Apóstolo, diferem em claridade. 
Podemos ser mais Alceu ou mais Ja<:k: 
son. Mas o essencial é que sejamos unia 
cruz de Cristo no rochedo da Igreja, nã 
Pedra de Pedro, tão batida hoje pelos 
ventos e pelas ondas. 

DOM MARCOS BARBOSA 

..... 



JORNAL DO . BRASIL 
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O gabinete .. ·· 
trabalho do Dr. 

Alceu, sua .. 
biblioteca com 40 · 
mil volumes e os 

quartos do casal 
de vestir, com 

bonecas que 
dava de presente 

mulher, 
preservados na ~-·~- ,, , \\l@MHlW\f:{)f\\' 

de Petrópolis 
breve "será 

AS FOTOS DE UM 
PERCURSO SINGULAR 

A NTIGA residência do mé
dico José Martins Rocha, 
político filiado ao Partido 
Liberal, o antigo solar, 

construído por volta de 1860, hoje 
sede do Museu Histórico do Estado do 
Rio de Janeiro, acolhe, em Niterói, a 
extK>Sicio fotográfica itinerante sobre 

e a obra de Alceu Amoroso 

. ;.• 

Rio de Janeiro- Quarta-feira, 2 de maio de 1984 
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O ESSENCIAL 
DE ALCEU, 
NUM PEQUENO 
MUSEU AZUL 

A casa azul da Mosela, 
Petrópolis, cor idêntica 
à da casa em que nasceu 
no Cosme Velho, uma 

placa no jardim dá o destino do imó
vel comprado pronto há mais de 40 
anos: Centro Alceu Amoroso Lima 
para a Liberdade. Dentro, além das 
muitas recordações da mulher, Maria 
Teresa, as do homem que viveu às 
avessas, foi velho em moço e moço 
em velho. 

A poltrona pequena, revestida 
em couro, onde 
o pensador cató
lico (morto em 
agos'to do ano 
passado, antes 
de completar os 
90 anos) enco
lhia-~e para ler 
ou Simplesmente 
pensar, está lá, 
mtacta. Como, 
no quarto de ves
tir, as bonecas 
que comprava, 
com muita fre
qüência, para a 
mulher ou ainda, 
no sótão manda
do construir por 
ele, sem muita 
obediência às re
gras arquitetôni
cas, a biblioteca 

com perto de 40 mil volumes. 
Pintada, jardim refeito com begô

nias florindo em rosa, a casa ainda 
não está aberta à visitação pública 
mas já foi inaugurada. Espécie de 
sucursal da sede, na Cândido Mendes 
da Praça XV, do Centro Alceu Amo
roso Lima para a Liberdade, aguarda
se um convênio com a Prefeitura de 
Petrópolis para definir quem a admi
nistrará e conservará. Mas os projetos 
estão em estudos, como a realização 
de cursos, palestras, seminários e até 
música de câmara. 

Depois de definidas as responsa
bilidades, uma entrada independente, 
pela lateral da casa, pennitirá as con
sultas aos volumes ainda em cataloga
ção. Volumes que resumem o unive~ 

los ou subi-los com a mesma facilida
de de antes. Dificuldade de locomo
ção que não o impedia de, com o 
motorista, comprar os jornais do dia 
ou jantar religiosamente no Copaca
bana, em Petrópolis , ou no Albamar, 
no Rio. No almoço, a banana frita era 
rotina. 

Parte enonne de sua vida está lá. 
Como no escritório ao lado da biblio
teca onde, diariamente, trancava-se 
para ler os jornais, escrever -ou, sim· 
plesmente, pensar. Ali, peça ampla e 
arejada, a escrivaninha está acoplada 
à mesa de trabalho, velha máquina 
americana Underwood em cima, foto
grafia dos 60 anos de casamento sem
pre à vista, outras espalhadas pelas 
paredes, como a da fonnatura do 
CPOR, de D Hélder Câmara subindo 
a Ponte dos Carvalhos para a celebra
ção de mais uma missa, da filha Tuca 
(a abadessa Maria Tereza) saudando 
o Papa João Paulo li, em São Paulo. 

Na pasta de couro, recortes de 
jornais - um artigo sobre a Compa
nhia de Jesus e a cooperação com os 
partidos comunistas, outra sobre Leo
nardo Boff e a polêmica da teologia 
da libertação. Dentro das gavetas da 
mesa, pequenas cadernetas com ano
tações sobre orçamento doméstico, 
em 1929, caderneta de telefones e, 
curioso pela miscelânea de infonna
ções, uma da mulher, em que eram 
anotados desde as revoluções de Mi
nas e do Rio Grande até saldos e 
débitos, dia em que a filha Maria 
Helena contraiu sarampo ou em que 
as copeiras foram trocadas. 

Respira-se, por toda a casa, calma 
e, ao mesmo tempo, inquietação inte
lectual refletida nos mmtos livros que, 
antes empilhados sem qualquer crité
rio, agora estão sendo ordenados. 
Respira-se inquietação sobretudo no 
antigo quarto de empregada onde os 
arquivos estão cheios de cartas, de 
correspondência trocada vida afora e 
que, após catalogada, será publicada. 
Fora do conhecimento da opinião pú· 
blica ficarão algumas cartas enviadas 
para a filha, Tuca, em São Paulo, 
Alceu não gostaria fossem 
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O legado de Alceu Amoroso Lima 
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O 8 olboa de todo o mundo 
es&to hoje voltado& para a 
., eomo há melo lé

CUlo ~oa olhos de todo o 
Brull e.tavam voltados para ...§62. 

~ oerto que a atual sttuaçAo poll
tlca deue milagre da História, co
mo 6 ' PolOnia, tem um sentido 
universal, enquanto 08 acontecl
mentoa polltlc08 de 1932, cuJo cln
qOentenàrto estamos comemoran
dV. tiveram um signlftcado mera
mente ~ É a grande Histó
rtli entlíonftonto com a pequena 
h1atóriR. Maa uma nio pode ser 
dlaaoelada da outra. Por exemplo, o 
que boje • paasa na minúscula 
A,JbAnla. com o aeu ateismo fanéti
c« como o 9\le ocorre no Irã. com o 
BtU ranauamo teocrtttco, são acon
teetmentoa tAo lndls&oluvelmente 
lipdos ao choque ~EUA de 
1882, como a "guerra de Sào Pau
lo'". em lt32, estava auociada aos 
acontecimentos universais do ma
niquelamo polltlco, fascismo ou co
múDllmo, que dominava oa eaplri· 
toa na dkada de 30 e preparava, 
para 1939. o reatamento cataat.rOft· 
co da Guerra Mundial de 1914. 

''Tout se tlent". Não há dlmen
sOes quantitativas em última anéll
se. Nem para Deus nem para a 
Natll{eZIL.O pequeno e o grande e 
confundem em face do Eterno. Dai 
podennos aproximar hoje, WlS dos 
outros1 três movimentos poliUCOS 
dos últimoS 50 anos: A "guerra pau
liSta" de 1932: o nosso "ano eleito
rJJ" de 1982 em perspectiva e, lut 
bkat not least , a luta atual na Poló
ll,la entre o socialismo autêntico de 
dez rnllh6es de membros do movi
mlento Solidartedade. contra o co
munismo stalln1sta do General Ja
ruzelak1. Esse golpe milltar pode ser 
ln~rpretado sob três pontos de vis
ta; corno um reflexo da onda de 
violência moral contra aa conaciên
cJu do povo polonês, como o apre
&4ntou de modo patético o Papa 
JOão Paulo n; como uma de!esa 
antecipada contra a ameaça de 
uma nova lnvaaé.o russa, como ou
tras tantas contra a PolOnla duran· 
te séculos: ou como uma volta ao 
verdadeirO soclalisrno humanista 
dos liderados por Lech Walesa. Es
sas tres interpretaÇóes posst veis 
tlm algo de comum. lt a revolta do 
Povo em defesa de sua dignidade 
ferida, contra o monopólio estatal. 
Como é a reação do socialismo per
sonallsta, contra a deturpação sta
Unista do socialismo e sua substi
tUição por um novo tipo de dltadu· 
ra estatal e partidãrla, contra o 
prOprio proletariado. 

Ora. o que ocorreu em 1932 em 
8áO Paulo, como está ocorrendo no 
Sraslllntelro em 1982. é um choque 
_.melhante entre um Estado oUgár· 
q~ e uma Nação..democrática. o 

Povo contra o Poder. Ou antes, o 
levante do povo em defesa doa seus 
dlreltoa natural~ ao poder e a con
tra-revolta deate contra aquele. Es
se ten6meno é que apmxtma eaaes 
tréa aconteetmentoa aparentemen
te deallpdoa entre 11. A "guerra de 
1932". como 08 paullstaa preferiam 
chamar o protesto milltar e civU de 
32 contra o Estado Novo em genne, 
nao foi um movimento de C1aise 
rnu de Povo. Nêo foi um moVimen
to apensa do braallelro do povo. 
rnu de todo o povo pau11sta, res
sentido ou mesmo humilhado pelo 
Poder ~ntral. em suas tendências 
neotasclataa e antlfederallstas. Dal 
a simpatia generalizada que esae 
movimento despertou em todo o 
povo braaUeiro. revoltado contra 
essa volta do Movimento de 30 ao 
centrallamo autoritário. Foi, por
tanto, um levante de tipo eminente
mente democrático Ide que o Inte
graliamo, aliú, recuaou partlciparl 
e que acabou vencendo o seu pró
prio vencedor. Pola a convocação 
da Conatitulnte de 1834 foi uma 
derrota de Getüllo Varps, depola 
de esmapr a revolta paullata de 
1~32. 

Ora, a comeiiiOI'IIÇio desse mo
vimento. a 50 ~ de dlstáncla, 
está nitidamente correapondendo 
ao estado c;te ~~do povo 
bra.aileiro e do -tii'liiiBlõ do povo, 
em 1982. Este ftnal da Revolução de 
1964 eat.á-se aproximando nitida
mente do ftnal da Revolução de 
1930. tal como o protesto annado 
paulista de 1932 representou uma 
reeçAo contra o centrallamo getu
llano. A revolta atual latente contra 
o poder militar amda vigente, neste 
llnal do regime de 1964, coloca hoje 
o povo brasileiro em massa <inclusi· 
ve os braaUelros do povol em atitu
de de antlteae ao Poder Central, 
semelhante ao que levou o povo 
paulista ao movimento de 1932. De 
um lado o povo todo, eUtes e mas
aas, unido na expectativa de uma 
Conatltulnte, contanto que baaea· 
da em novas eleiçoea e nio na farsa 
lmoral da prorrogação de manda· 
tos cfellzmente desaprovada pelo 
próprio poder domlnantel, ou ba
seada em reformaa eleitorais ca
swsticas que garantam, a todo 
custo. a continuidade do atual regi
me. Foi contra tudo 1880 que o povo 
paulista se ergueu em massa em 
1932 e foi derrotado no campo de 
batalha. Mas seria vitorioso. dois 
anos mais tarde, em 1934. na bata
lha legislativa por uma Constituin
te. Vitória aliás de c~ duraçio, 
pois jé em 1937 o Estado Novo 
neotascista voltaria ao poder po1; 15 
anos. E como tal se conftrmarla a 
famosa frase de Getúlio Vargas em 
1934. no prOprio dia em que foi 
promulgada a nova Constituiç*o: 
"Hoje é a vitória do LePJlat.lvo 

contra o Executivo. A prõxtma aen 
do Executivo contra o~". 
tal como me foi textualmeDte Nlft
tkla pelo meu ami&O RoDald de 
C8rvalbo, entAo cbele de pblnete 
de GetQllo. 

Tudo 1aao aproxima o atual mo
vtmento popular, late~* e patente 
em 1982, do movlmeMo popular 
paullata de 1832. Sempre o povo 
contra o governo uaurpador e l 
procura de um governo conaensual 
e ~tárlo, como deve ler' a ver
dadeira democracia. 

• 
Ora. o que Mté hoJe ocorrendo 

na PolOnla, no plano universal, é 
semelhante, em auaa devidas pro
porçOes, ao que em 1832 e em 1982 
ocorreu e eati ocorrendo em nossa 
própria história. Aquela trfplice in· 
terpretaçéo da atual luta polonesa 
entre o Povo e o Regime 6 aeme
lbante ao que, em 1932. se passou 
entre no. e hoje volta a acontecer. 
De um lado, tanto li como cá, essa 
b'ça ascenalonal. espontAnea e lr· 
redutivel, do povo em dlreçio ao 
poder - que entre no. ae esboçou 
em 1932 e ae a1lnnou delldklal'l!eQ
te nu greves do ABC e qora está 
amedrontando de tal modo o Poder 
Central em l'lu:e du tleiçóes de 
novembro, que recorre aos meio& 
mais maquiavélicos para prantir o 
seu contlnuismo. Tanto lã na Polô
nia comunista como aqui. na pst'U· 
dodemocracia brastleira: vemos a 
mesma tt-ntatlva do povo em busca 
do poder e do poder reagindo con
tra o povo. 

Essa luta entre a Nação e o Po
der é , portanto. o que se está tra
vando dramaticamente na Polônia, 
com renexos pelo mundo inteiro. 
Como vem sendo, em proporções 
modestas e nacionala. o que houve 
em Sào Paulo, em 1932 e 1974. E 
boje ae espalha pelo Braail inteiro. 
Há, em tudo tua. uma onda de 
rundo comum. que na Polónla é a 
luta do socla.Uamo humanisstlne 
povo contra o comunllmO 
ta de inaplrac;io 80viétlca. Na Fran
ça. t a tentativa constitucional de 
um soclallamo peraonaUata. que es
tá levantando uma reação da pluto
cracta univeraal,lncluaive da nossa. 
Como foram a revolta paulista de 
1932 e a deresa da liberdade smdi
cal nos acontecimentos do ABC. E 
hoje prossegue, no Brasil inteiro. 
pelo consenso popular oposicionis
ta, contra o continuwno da ollgar· 
qula militar e civil dominante. 

Por maiores que sejam aa dife
renças entre os tréa movimentos, 
há neles uma tomada popular de 
C0118Cléncia comum. que os toma 
sol.ldtrlo8. nesta comemoraçiO cm- 1

1 

quentenarta da Inconlldéada Pau· 
lista de 1932. 





A oficialização da violência-----

N O inicio deste nosso desconcertao
te século XX, que caminha a passo 
Dnne para o abismo de suas pró

prias contradlç(les, diziam ser a penlnsula 
balcAnlca o paiol de pólvora da Europa. 
Neste seu tnglórlo crepQaculo, é do Médio 
Oriente e de suas rontes de energia, o petró
leo e aa ua1Da.s nucleares, que estio partindo 
do as fagu1haa de uma explosão coletiva e 
intercontinental de toda a civillzaçio mo
derna. 

Babia-ae, b6 muito tempo, que o Estado 
de larael, com a IQuda lndlreta dos Estados 
Unidoa, ttnba em construçio, cercadas do 
mais abloluto lep'edo, uma ou duaa usinas 
nucleares, capues de produzir a bomba atô
mica. Talvez por tal motivo é que ele nAo 
quis asalnallo "tratado de nAo-prollferaçio". 
que al1ú o Braa1l também nAo assinou, 
provavelmente pela mesma falaa concepção 
de soberania naclonal. 

Em tomo dele, os pafaes úabea, detento
res das ma1orea fontes unlveraaia do petrO
leo, part1cularmlnte o Iraque, DOIIO II'8Dde 
!ornecedor do Cllto. entraram também na 
competlçlo nudeai-, embora ••nand.o. o 
tratado de nao-pro111'eraçAo. a aaora de Ia
rael que parte a miJa violenta e crtmiDola 
agressAo l Ul1na 1nQldaDa em construçlo, 
como aJiêa ti, lpalmente, do Iraque que 
partiu, tempos atrú, uma qresdo seme
lhante ao 111. cwe por .. VIII de8encadeou 
uma revoluçlo ~ que Dlo se satta
fez com a dem.IISàda ele uma reroz ttranta, 
mas tratou 1oao de estabelecer outra, tAo 
sangrenta como a do trono dem.abado, com a 
agravante de o tuer "em nome de Deus" ... 

Tanto a atual qreaslo slon1sta, como a 
1raqu1ana, foram baseadas naquele fanatis
mo da intanglvel soberania nacional, com 
que os Estados e Naçóes pOs-renaacentistas 
inauguraram os tumultoa internacionais dos 
tempos moderno8. A contam1naçio dos fa
nati.smol, de qu• tipo ror. é uma das pragas 
da civ1llzaçio industrial, que se propunha 
livrar o mundo do fanattsmo rellgloao e o 
estA levando a uma imploaio ainda mais 
violenta, ao d1lpor de armas, de poder ainda 
lnconceblvel, qwmc:lo a introduçio da pólvo
ra, nas contend,ili feudail do Ocidente, tor
nou ainda mala catastrOftcos os contlltoa 
entre povos antlios e nações recentes. 

O progresso, •terlal e intelectual, mes
mo o da maJa pérfeita tecnologia, é uma 
noçio ambivalente, quando nAo acompa
nhado de um conesponctente progresso mo
ral Da1 Dio terem, nem aa armas de fOJ'o 
nem as DIKlleares resolvtdo, ou poderem no 
futuro resolver, o problema capital do convl
vio paclftco doe homens e das naçOes, mas, 
pelo contrArio, multiplicado os contlltos co
letivos. Quando nos lembramos de que o 
mais benemérito dos estadistas modernos, 
Winston Churcb1ll, no seu famoso discurso 
de Fulton, logo depois da derrota nazista, 
pedia Ingenuamente aos Estados Unidos 
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que "preservassem o segredo da bomba atõ- térto ou nAo, do "fato consumado", como 
mica", somos levados a duvidar do futuro da processo pseudojurfdlco de conformismo po-
humanldade, antes da Disceelo ftnal, previa- lltico. 
ta pelas Escrituras. 

O mal é tio dU\aslvas sul como o bem. 
Dal não tennos nunca de desanimar na luta 
por este. O abuso do direito é tio detestAvel 
como a sua ausência, já diziam os romanos. 
A deatrulçio crlminosa da ua1na lraqulana, 
sob pretexto de uma "legitima defesa anteci
pada", contra eventuais ataques futuros, tio 
lndefenaivel como a da invado da Bél.glca 
pelas tropas do Kalser em 1914 ou da Polô
nia, por Hitler, como agora a do AfepnistAo 
pelos soviéticos ou a nova ameaça sobre a 
Polônia ou a dos Estados Unidos sobre El 
Salvador ou Nicarigua. 

Ultrapassada, no decorrer deste parado
xal século XX, a era das antfteses deftnldas 
entre Guerra e Paz, estamos vivendo um 
novo binônúo indeftnldo, entre o Medo e o 
Terrorismo. O medo sucedeu l paz, como o 
terrortamo sucedeu l guerra. o medo é hoje 
a falsa paz, como o terrorismo é hoje o 
sucedAneo da guerra E o terrorismo pela 
açto é idêntico ao terrortamo pela reação. o 
terrorlsmo de baixo provoca o terrorismo de 
cima. A violência, na defesa do poder, ae 
klentlftca com a mesma violência na con
QUista do poder. Ambu repreeentam a pr
ra lnstltuctonaJtada ou ..-radL Dal o 
terrorismo econOmlco da miltl1a como odu 
armaa. 

Nio é a arma em si que qual11lca o terror 
e sim quem a empunha, como agressor. 
Mesmo quando lnvoca clnlcamente a legiti
ma defesa da soberania absoluta. Pois é 
JeiDPre a falaa concepção do absoluto que 
noa leva l tnsegurança em nome da seguran
ça, como a nossa atual Lei de Segurança. 
Quando os nossos torturadores procuravam 
justlftcar seus processos de "repressio l 
subversão", invocando a desculpa de- que 
"estamos em guerra" e "guerra é IUerra", 
niO mentiam totalmente. Dlz1am apenas 
uma meia verdade. Ji que, de fato, a oftclal1-
zaçio da violência, mascarada pela htpocrt
sla ou deslavada pelo clnlsmo é a adm1ulo 
inconfessada da guerra como sendo um pro
cesso normal de vida sociaL 

O terrorismo sectérto dos extremistas 
da Revoluçio Francesa ou o dos anarquistas 
do século XIX, estA se instltucionallzando 
como processo normal de relações humanas. 
Mesmo em nossa politlca interna, lembre
mos o contraste entre a lndignaçio com que 
as nossas autoridades pQbllcas considera
ram os atentados a bomba, proclamando 
que "tudo seri apurado, doa a quem doer", 
com o seu atual sllêncio. E o segredo absolu-
to durante a apuraçio dOI "~::r pelo 
atentado do Riocentro cl.ijo ftnal, 
revoltou a grande maioria da naçiO: Esses 
silêncios e segredos representam uma otl.cia
llzação ticlta e um reeonheclmento, volun-

A obstinação do Governo em manter, a 
todo transe, ~ aprovaçio das leis, pelo trlste
lllellte famoso "decurso de prazo", é mais 
a. prova do conformismo autocritlco que, 
eecretamente, vai corrompendo os propOat
tos democratizantes do nosso bem
intencionado Presidente. Outro aspecto, 
ainda mais evidente. dessa ass1m1laç6o invo
luntérta da violência, como processo normal 
de "democratizaçlo". vem sendo a demora 
na deftnlçio das normas para as nebuloaa 
eleiçOea de 1982. Ji falam até nas de 1984 ou 
86. Quanto maJa longe melhor ... Ji falam até, 
descaradamente, em "nio podemos perder". 

A essência da democracia é a rotativida
de no poder. E a 1ln1ca rotatividade, demons
trada pelas atuala forças no poder, 6 a cto. 
parafusos. Os mais recentes estudos sobre 
as ortgens da revoluçiO de 64 demonstram 
que o seu esplrlto, longe de ser liberal, foi 
essencialmente conservador. OU mesmo rea
clonúlo. E por isso é que o libera.l1smo do 
Marechal Cutelo Branco roi logo absorvido 
pelo conaervadorllmo ou reaclonarismo du 
forçai eletlvaa que o apoiaram. 

o que houve, entre n6., em 1964, rot 
~- .am eDI8Io pral canbestro 
dD que lrta.-.cler. llllla .... ...., -
~ aomo DOI:IIItadoe UDldos, sobretu
do com este, !.ta onda de reconaervadorla
mo e de reacionarlsmo que estA varrendo o 
mundo contemporineo e contra a qual as 
eleiçOes francesas representam o mais salu
tar doa protesto& democritlcos. O "reaganta
mo". por exemplo, é uma espécie de vingan
ça das elites da tlnança contra a ascensio 
das massas ao poder, com a máscara tecno
crétlca de que o aumento da riqueza dos 
ricos aeri o melhor processo de eliminar a 
pobreza dos pobres ... Esse tremendo softsma 
tecnocritlco estA na raiz dessa absorçéo 
lnconfessada da violência como processo 
normal de convlvio, neste infeliz ftm de sé
culo. 

Se .é hoje no :Médio Oriente que mais se 
precipitam os riscos de uma terceira guerra 
mundial, com armas atônúcas, é um pouco 
por toda a parte que essa oftclallzaçio mas
carada da violência nos vai levando a uma 
volta ao caos. COntra ela, em última análise, 
só a crença dos santoa, como Jullana de 
Norwtch, de que "ali eads well" ou a força 
lnftnlta dos fracos é que nos podem valer. 
Mas, por precauçio, vamos confiando em 
nosso trabalho cotidiano e humllde, com 
paciência e boa vontade, contra a tentaçio 
do desânimo, contra o conformismo aos "fa
tos consumados". contra o "nio podemos 
perder", contra os "decursos de prazos", 
contra os softamas tecnocritlcoa e outru 
medicinas salvadoras, para podermos espe
rar, mesmo contra a esperança ... 



Teocracias. e teofanias 

DURANTE o atual pe- refere o título destas pala- rnido e agredido por uma tira· 
riod.o litúrgico, o_M· vrás. Elas se parecem e po- nia implacável, como a do ex
vento. assim chama- dem mesmo ser facilmente Xá Pahlavi, utilizado prag

do por ser a expectativa de. confundidas entre si. Mas seu maticamente pela política di1 mnde cbe~ada a maior 9 sentido profundo é radical- externa da maior democracia 
aJlW.ória, procuramos vi- mentê oposto. 't:eofF re-l do Ocidente. Ainda há dias o 

~~ ver no espirítq_de ora2ão e de presenta uma coricre a mani- próprio ex-Secretário de Es· 
s~as visando festação de Deus em ·algum tado Henry Kissinger, que di· 
sempre, em última análise, à lugar. acontecimento ou pes- q riirtu a política txtttriõLãe 
ação. Concentrar-se para par- soa, como nos informam os ~n. por vezes com felicida
tir, mesmo ficando onde se ' próprios dicionaristas. ~ de quando promoveu a apro
está, eis o lema de toda vida çr.acia é uma ut~ãQ....de ximação dos Estados Unidos 
vivida à luz da Palavra Divi· Deus como instrumenl&_jie com a China, embora negasse 

.:::} na. Pn;garar-se, interiormen- P.:Qder PQ~ticg . Teofania é r o seu envolvimento direto no 
tlwH!ra levar.ru> mundo o..que uma reverencia a Deüs.Teo- acolhimento do ex-Xá, con
essa Palavra chamou o Reino cracia é uma ex:gloração de fessava que os Estados Uni· 
de Deus. Reino que não é ~·Nunca, talvez, foi mais dos "deviam'tertentado ame
deste mundo, mas nele come- necessário meditar sobre essa nizar a ditadura iraniana" 
ça. E à luz do qual tod? o 4~ferenc!B-cão radjcaLda_ma- (sic). Mas o fato lamentável é 
absurdo e as contrad1çoes, nifestaçao de Deus nos acon- que ele e o .banqueiro do ex·f 

=:1 em que yivel,!lPS submergj·j- tecimentos deste nosso mun- Xá, David,.,..Rockefe~r, é que 
- , ®&,.adqUirem um sEmti.do.ln· do do que neste momento, em pressionaram o Governo nor-
A vis~ e lumjnoso. Como me .~que seryir _a Q.eu& pu sendt·se te-americano a receber esse do d~sconhecimento das_ ver

dizia, em França, um escultor · llcte_ Deus tão frequentemente presente de grego, que hoje daderras teofaruas. Isto e, do 
~e imagens sacras, à beira do se confundem. A teocracia _é, .::festá ameaçando tocar fo~o ireconhecirnento da p_resen.ça 
no Sartre e na margem opos- preCisamente, essa confusao neste trag:~co circo go mundo de Deus.no mundo,,nao sob a 
ta ao grande mosteiro dos be- incorporada à nossa vida his· mÕderno E o totalitarismo forma de po~·. mas s_oQ_ a 
neditinos de Solesmes, quan- tórica. Até há pouco esse fe- dÕXá, substituído por outro forma de: Pois a mani-

1 do ponderei que. ele v~via ·:~ nôrneno teocrático, que . c~u- tipo de totalitarismo, ainda f~cão díi que os U:õlo-
l'om~re de Ia Samte V:1erge , sou tantas guerras e a.tliçoes mais perigoso e odioso, por os chamam . . 
rtSpondeu-me de chofre: 

1 
ao mundo, em tantos momen- ser feito em nome de Deus! rec~samente a pnmazJ.a da 

I "NDn, monsjeur. à sa lumiê- tos críticos da história das paz, do silêncio e da oração, 
~· Essa luz nústica do Reino civilizações, parecia total- · • • • como bases e raízes da verda- , 
de Deus é que se torna mais ~mente banido de nossas m:.eo- Seja qual for, porém, o~- deira ação. ~ntemnlata ams 
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gem divina, para a transfor
maçao do mundo à luz de 
suas normas. ISso pode ser 
feito e o tem sido através da 
História, não por teocracias 
políticas e sim por teofanias 
espirituais, em que a própria 
. estabilidade local, nos mos
teiros e lugares santos, seja 
um ponto de encontro de eli
tes e massas humanas, como 
caminho em busca da verda
de e da vida. 

• • • 
N=fue se 1Jo~ ou a tade do nosso século fo.i preci- teofania, longe de ser apenas lo no sf(#. o de a rti :- Em nossa própria história 
P::---:-!1- 9e que_~~- samen~ esse renascun~nto um jogo de palavras ou .!:!!!1. ço ~ es m u . to ~· religiosa bra&ileira, especial· 

costumes ambientes, em que ao santuário, "para onde a,K"sol, o mais fantástico dos pa
essas vidas individuais ou co- Irmã Germana, desde 1814, noramas e, nos dias de nebli· 

.J munitárias de penitência e de com seus alegados milagres, na, uma visão transfigurado
'1 meditação se converteram atraía milhares de devotos" ra de ·outro mundo, fui ali 

em teofanias da presença de (cf. José Ferreira Carrato, reencontrar o nosso ]lei RQ· 
Deus, por vezes através de Igreja, iluminismo e Escolas sário, não só em plena moci
séculos. Desde a própria vida mineiras coloniais. Col. Brasi- dade, mas em plena ativida-

Cristo ("Cristo retirou-se à liana, págs. 91193. 1968). Ali, de. A vida contemplativa, k 
rpontanha para rezar" Lc. "')i em 1936,., fazendo a pé sua lquge de envelhecê-lo, resti· r 
6,12> e da era apostólica, a ascensão, em companhia de tum- e uma JUventude que 
montanha foi sempre um lu- Henri~ue Hargreayes e do jo- não parecia possuir em nosso 

· gar naturalmente privilegia- vém elson de .Almei.!ia fta-~ convívio, na Praça 15, de 
do para esse diálogo entre o do, hoj~ÇO:õ:âb. 1930. Tostado de sol, irradian-

1 
homem' e Dêus que Bossuet e Reitor do Colégio de s Ben- te de alegria, cheio de proje
chaíiiõu de "les deux bouts to-d.Q Rio, por um triz e um tos, construindo uma hospe
~·. Para só falar .::\escorregão, na encosta ingre- daria e uma admirável igreja, 
das montanhas de Minas Ge· me da serra, guase lá fiquei como que inserida em plena 
rais, os três centros típicos da para sempre. E ali que, desde penedia, delineada e cons-
verdadeira teofania sémpre 1939, habita um ermitão do truída pelo arquiteto Alcides 
foram Congonhas, o ~a e século XX, que está renovan- Rocha Miranda, também ele 
a serra •da Piedade. No~- do a epopéia dos ermitães CO· ~It_irado dpela atmosf~ra de f" 

' 

ça, que se tõrnou famoso e~ loniais, ;rei Rosáóo Jof!lly beleza e e plenitude espiri· 
D9§Sa histi>ri~ca, ~Filho e antiga farnilia da tü:ãr," qi.R! a.Ir se -rêsPrra, ali 
diz a tradição que ali se refu- elite social e política paraíba- Frei Rosário é hoje o restau
giou o Innão Lourenço, um na, o jovem Irineu JofiDy per- r.a_dor da Vid~ que, 
dos med'ffiros da farnilia dos tenceu àquele grupo da Ação j'Yll.tõ à vida Jííõlíáitica, foi e ~~~ 
Távora, envolvido no atenta- Universitária Católica, que continua a ser a base de nos
do contra a vida do Rei D foi completar seus estudos fi- sa vida espiritual cristã mais 
José I. Lá onde se refugiou, foi losófl.cos e teológicos· no fa· pura. E mesmo de toda essa 
encontrá-lo o famoso natura- moso Seminário Dominicano ação das comunidades de ba
tista Saint Hilaire. a quem o de Saint Séverin, no Sul de se, que estão renovando a 

1 
ermitão logo perguntou "se ~ França, perto da gruta da nossa verdadeira vida coleti
tinha notícias do destino de Sainte Baume, onde Santa va sobre os fundamentos úni· 
Napoleão Bonaparte" ... Em MaríaMadalenapassouosúl- ,~ cos de paz, liberdade e justi
Congonhas, até hoje as multi- timos anos de sua vida. Des- I ça, em nossa vida política, 
dões vão rezar e admirar as de menino, ouvi o v• AfQ.n· econômica e cultural. Deus 
obras do nosso Aleijadinho. ~s falar, com encanto permita que muitos outros 
Na serra da Piedade, o eremi- e fervor, da serra da ptedadf!, possam passar, como ali pas
ta chamado Bracarena, que cujo píncaro se avista de Belo sei, horas de plenitude moral 

límpida nos momentos §!Ipre-r cupações vigentes. Acontece ...tmo._de que nos estawos anro- tradere_, levar aos outros o 
mos do ano, vividos à sua que um dos imprevistos mais , Xiiilàndo, o fato é que essa que a meditação interior nos 
sombra e à sua luz, como o violentos desta segunda me- distinção entre teocracia e. ~ensina, pela graça djyjna ~ 

. çao a distânCia. Durante o· I teocrátiCO, através do l!!lll: r exerCÍCIO de ~stica, é um a açao como produto da VI· mente no período colonial, 
J ::t atual Advento fui rever, de rnismo Xilla ir<Wiano, emmU- ~ado elemen<fas.s.ontradi- _Jsão interior e da concentra- são freqüentes as menções de 

perto, um desSés lugares san- fado por um santo mas fanáti· Çõês e aos pengos em que , çã,Q_ meditativa. NI\Q a mêãí- eremitas que, por sua vida 
tos de nossa terra, em que . co yatollah. É certo que esse vivemos, em nosso todo dia )~ão pela meditaéâo, no sen· santa, se tornaram centros de' 
podemos fazer conc~tamen- 1'reyocesso_ foi. provocado, de fim de século. A volta a ti o egocêntrico da salvação concentração espiritual e mo-

. te a distinção essencial entre muito logicamente, pela ira urna teocracia ameaçadora é findividl!§l. E sim ligada à p~ ~ delos de vida moral. Isso, em 
4 ~racia e.teofonjll, a que se justíssima de um povo opri- urna conseqüência política gação e...à difusão da mensa- ~meio dos desregramentos~ 

se correspondia com Portu- Horizonte, Ali fui agora reen- e espiritual que nos restituam 
gal, fundou no alto dessa ser- I contm· o nosso Frei Rosário, o verdadeiro sentido da vida, 
rania, no século xvm, a fa· em plena mocidade, depois nesta hora grave de nossa 
mosa ermida que viveu por de 40 anos ininterruptos de existência nacional e interna-
longos anos solitária, depois vida eremitária! Ali, a 1 mil cional. Bendita serra da Pie-
que o Bispo D Frei Cipriano 600m de altitude, de onde se dade. Bendita ermida da Es· 
de s ·José proibiu as romarias descortJna, em dias de pleno perança! 

.. 

/' • 



sos mestres, das nossas leitu
ras ou da p~pria vida. É mes
mo necessário que esqueça
mos muito do que aprendemos 
racionalmente, para que a nos
sa originalidade não nasça da 
ignorância e sim do saber es
quecido e incorporado como 
um hábito à nossa natureza, 
para que o conhecimento se 
converta em sabedoria e a eru
dição em ~sia e criatividade. 
A memória é, por isSO mesmo, 
uma arma de dois gumes. Pela 
ausência ou pela hipertrofia, 
nos leva a uma atrofia da per
sonalidade e até mesmo da sa
bedoria imemorial dos povos. 
Dai ser a cultura não o privilé
gio das falsas elites e sim o 
tesouro comum da alma popu
lar e das verdadeiras elites per
sonalizadas. Lembrava Renan 
que nos pequenos frascos é 
que se contém as mais precio
sas essências. Small is beauti
ful, escreveu Schumacher em 
livro recente. Pois bem. Essas 
cidades pequenas e antigas, 
como Siena, Oxford ou Ouro 

Preto - II--~~~-1---f-------
Triatão de A&laoyde 

. Preto~ue a mim mesmo mais 
profu amente ficaram inseri
das em meu passado indivi
dual, é que temos o dever de 
preservar, a todo custo, contra 
a gastura inevitável da própria 
natureza, das circunstâncias 
históricas e da leviandade hu
mana. Ouro Preto, como deze.. 
nas de outros velhos testemu
nhos de civilização e de cultu
ra através da História, vive em 
estado de risco e de ameaça 
,cont.\nuos. Se o VeJho Mundo, 
na Asia, na Africa ou na Euro
pa, pode dar-se ao luxo de per
der algumas dessas memórias 
memoráveis, como por exem
plo as ruinas de Angkor que 
André Malraux redescobriu 
para o Ocidente e que as lutas 
mglórias do Vietnam ou do 
Camboja estão ameaçando 
mergulhar na sombra fatal do 
oblivium, como Persépolis 
nesse feroz Irã, nós latino
americanos e particularmente 
nós brasileiros, que não temos, 
como o México, o Peru ou a 
Guatemala, o privilégio de 
uma alta civilizacão pré-

colombiana em nosso territó
rio, nós temos um dever reno
vado e multiplicado de preser
var, a todo transe, o que flcou 
desse passado e dessa cultura. 
mesmo pós-cabralina, de que 
nasceram e ficaram Ouro Pre
to ou Diamantina. Ameaçadas 
e amordaçadas pelo tempo, 
pela natureza, pelo descaso 
dos Governos e de nossa pró
pria culpa individual e coleti
va. Se houver um grande in
cêndio em Ouro Preto, a cida
de pode desa}>arecer da noite 
para o dia, dizl.a, há pouco 
tempo, o próprio chefe do mi
núsculo destacamento de 
bombeiros da cidade. Sem hi
drantes, com velhos carros que 
enguiçam nas ladeiras; com 
centenas de velhas casas de 
madeira extremamente seea e 
tnnamável; com instalações 
elétricas de fios desencapados 
e ameaçados de curto
circuitos a cada momento; 
com o descaso habitual de 
quem lida com as coisas anti
gas sem pensar na sua _preca
riedade e na sua preciOSidade, 
vive Ouro Preto à beira do seu 
próprio desaparecimento, de 
um momento para outro. Co
mo já dissemos anteriormente, 
as próprias montanhas estão 
ameaçadas de desmoronar, co
mo se vê do trabalho que estão 
fazendo em um morro que 
ameaça destruir um bairro in
teiro. Não são apenas, portan
to, as próprias obras de arte 
dos nossos maiores artistas cQ
loniais que correm perigo. E 
toda a cidade que vive em es
tado de pânico. Em estado 
agônico de luta para não mor
rer. Não ignoro a de~~ação c_ie 
muitos que, na administraçao 
da cidade, material e cultural
mente têm consciência plena 
do que representa Ouro Preto 
e dos perigos que está corren
do. E lutam, eles próprios. con
tra as dificuldades de arrancar 

verbas indispensáveis à sua 
defesa. Nem devo silenciar que 
a minha própria revolta de 
1915, se não encontra hoje uma 
cidade abandonada e pratica
mente arrasada como então, 
continua a ter os mais premen
tes motivos para se inquietar. 
Se a luta pela defesa da natu
reza flsica, que hoje empolga 
todo o mundo, inclusive entre 
nós, não se estender à luta pela 
defesa da arte, com que os 
nossos antep~dos procura
ram completar a natureza, es
sa cruzada ecológica perderá 
mais de metade do seu valor. 
Se velhas cidades se converte
rem em estado de alma, como 
Ouro Preto, é porque fizeram 
compreender o sentido vital 
que possuem palavras como 
passado e como cultura. Mas 
esse passado e essa cultura de 
um povo jovem em uma cida
de velha, como Ouro Preto, só 
poderão subsistir contra as 
ameaças da decadência e da 
morte se obedecerem a essa 
sábia sentença de um desses 
postes de defesa da natureza 
que encontramos ao longo das 
estradas: "As árvores estão 
cansadas de elogios. Plante 
uma árvore." Tudo que disser
mos, por palavras, em louvor 
de Ouro Preto, sem vão, se os 
I'e(lUI'SOS máWriaJ8 e .ftnancei
ros que o Governo e os particu
lares têm o dever de proporcio
nar-lhe não se traduzir em me
didas práticas e imediatas. Tu
do que for feito de prático e 
eficaz em louvor da preserva
ção de Ouro Preto, da sua luta 
agõnica contra as ameaças de 
morte que cercam essa fonte 
sempre viva do nosso passado 
e da nossa cultura, como bases 
do humanismo brasileiro, sera 
feito em beneficio do nosso fu
turo coletivo. Ouro Preto não é 
uma cidade mineira É um pró
prio nacional e básico do hu
manismo brasileiro. 
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Elites 
~~e massas Jf:HQ.l Tristão de Athayde 

'J.b 

• UMA das contradições radicais a qu~ ~ntem nos 
referíamos, provocada pelo espmto maru
queísta, é a que.,.9põe elites e massas, no } 

plano demográfico-social. Bem se!' que o fenômeno 
não é prívilégio dos tempos modernos, muito menos 
nosso, mas se tornou cada vez mais agudo, com a 
precipitação e acumulação dos acontecimentos 

• atuais. vi§lwnbrada por Michel~t de§de 1860, quando 
apontou para a aceleração da História como sendo o 

' fenômeno capital dos novos tempos. no século XIX. 
Se já se podia falar nisso há um século, que diremos 

, nós de nossos dias, quando a ciência e a tecnologia, a 
, ppJítica f! a ideologia. _fizeram a civilizacão moderna 

percorrer em 100 anos 100 yezes mais terreno do aue 
nos 400 gue pos separam do Renasçjmento conside-
rado como a aurora dos tempos ~ F 

r 

Em todas as épocas e tipos de civilização, o • 
demos e a craciã, isto é, o povo e o poder, tenderam a 
sed'iSsõciãr,Cõm o poder na mão de minorías privile
gi~ as maiorias. socialmente i_rn~tes"'-mani
puladas elas e~mmo · · · . Essa dissociação ~ 
en re massas e elites se agravou, entretanto, nessa · 
aurora dos tempos atuais, com o advento do fenôme
no colonialista pós-renascentista, promovido pelas 
aristocracias dominantes na época, a princípio políti
cas e pouco a pouco crescentemente econômicas, 
com o advento do capitalismo moderno. ru grandes li 

I 
rl'ãvegàções dos secülhs XV e XVI, ~omovidas pelos 11 
povos latinos. logo ef!!_§e~da acompanhados pelos 
~o-~a~pijios, se basearam nessa dicotomia entre 
elites e massas, tanto ao Ocidente como ao Oriente. 
E, entre eles, na África continental. Ao Ocidente, a 
América do Norte foi marcada pelo tipo político e 
econômico anglo-saxônio, em que predominava o 
espírito prático, enquanto a América Central e a do 
Sui eram marcadas pelo impacto da latinidade, em 

' que prevalecia o elemento cultural e patricia! de tipo 
especulativo. Como a cultura foi, por muito tempo, 
um rivilé ·o das class~riores e o patriciado era 
também privilégio e s, 1 so retudo na 
América Latina que essa dicotomia elites-massas se BJ 
tornou dominante, como elemento básico das estru-BJ 

, tirras políticas. O Brasil não podia afastár-se desse 
tipo de colonização ibérica, que passou mais ou 
menos intacto, do período colonial ao período impe
rial. E deste, já um tanto alterado, ao período republl
cano. 

Acontece que, ~o longo do nosso próprio sécuJ.o~· 
_H, a herança maniqueísta do ~ríodo colÇ>~-

111 cou-se cõm a tendência anticolonialista, que é um dos 
~ fenômellQs típicos do nosso seculo, E com ãQüeiã lei · 

câtalítica (se assim se pode chamar) da substitui,Ção 
espontânea. ascensional e gradativa, das camadas 
sociais, por~eio dessa pressão humana de baixo 
para cima, que é um fenômeno uruversal, extrema
mente acentuado pela democratizacã.q da cultura~ 
através da ~Jfabetiwção dar-massas e, ao mesmõ 
~po, da intensificação qualitativa daeducação 
§uperior universitária. ·Enquanto isso, processava:se 
Üniã penetração ideológica de tipo universalizante, 
mas partindo narticurlamente 9,e pensadores sociais 
~CW'&O:O:nôãa culfurà religiosa, para 
Simplificar ao extremo, foram duas figuras típicas 
qessa dupla revolução cültural simultânea, com o 
~gresso da industrialização, da política ideológica e 
~o capitalismo, 

· Como fruto dessa composição esdrúxula, de ele- F 
m~ntos adversos ou uniformes, chegamos, em nossa 
te'tta e em nossos dias, com os movimentos revolucio
t;~áríos de 1930 e 19641 a uma tJ.tuação de m~ís
!llO ~ociológico intenso, com elites cada vez mais :::: 
pteparadas e ambiciosas, ê massas cada vez mais 
rriar a · das temente conscientes dos _ 

' seus direitos. E a I e· a tanto católica como não 
católica, cad vez mats a ici ante e an stiada por 
uma tomada de posições ativas, nessa grande e uli
çào sociológica que nos coloca realmente no limiàr de r: 
úina idaae nova. 'l'anto no plano mternacional como 
nacional. Em povos divididos entre elites e massas, 

' cada vez mais afastadas e trabalhadas, ao mesmo 
tempo, pelo elitismo (J:V,pertmfia do concejto de elite) 

, e pelo massi~pertrofia do concejta de ma§Sll.S), 
1 que representam as conseqüências dissociativas do 
I conceito maniqueísta que, consciente ou inconseien-
, temente, se infiltrou, de modo profundo e generaliza-
' do, em nosso organismo demográfico e em nossas 
• instítuições políticas. 

• • • 
Essa ~oçiação entre elites e massas, provocada 

pelo espín maniqueísta e pel~ressào dos aconte- F 
cimentos históricos, é um dos pontos-chave de nossa 
atual situação constjtucjonal. tanto do ponto-de
vista social, como do ponto-de-vist~ O proble
ma da reorg!Ulização partidária, por exemplo, que no 
momento está na ordem do dia, assim como o proble
ma da volta dos exilados e da anistia mutilada, 
~- . 

..... 



..Jt/,1Culturas mortas 
~~: 

Óu recuperáveis? 
Tmtão de Athayde 

pré-colomblano8. o ciesprezo por suas eul
túraa anceatra1s e a servtllzaçAo doa lndl
gena.a. A relaçto entre a cultura européia 
e as culturas locala foi de vencedor e 
vencido. 

Só a partir do século passado, salvo 
exceçõea,é que essa relaçlo puaou a ser 
de tipo aculturallsta, entre uma cultura 
técnica e Intelectualmente superior e vã
rios tipos de cultura técnica e intelectual
mente lntradesenvolvida.s. o mesmo 
ocorreu no plano IUosOftco e religlo&o. 
Espec1almente no eoncetto de evangellza
çlo, llto é, do apostolado erist6o des8e& 
povos an1m1atas ou polltefataa. O despre
m peJaa culturas autlletones e pelos direi
toa hUID8Jl08 dessas populaçOea fol a re
gra geral Com espantoeaa ~s. co
~a~wtiwto~~~os 
natlvoa. fundado pelo Bllpo Vaaco de 
Qulroga em 1525 e que. em 1951, fui 
encontrar na cidade ~ NWoaro, no 
interior do México, ftn•mnaadn ininter-

deade o l6cào O caao 

..,...,..,., .-nnlu pelo IDIIDIII1DD .. 
pecto eompletameote DOVO. Para flDCUI\o 
tar ruDes, basta peDIIIl' DO deaenvelvl
mento da antropololla modem&, em que 
nio se Cala mala de supreaato de culturas, 
mas de acult\ll'llÇ{)e8 entre clvlllzados e 
prlmltlvos. Até mesmo DO plano esplrl
wal da evangelização cr1atá em que o 
prlnclplo lme~rlal de Santo Irtneu, de 
que 16 ee redime o q• ee UllliDe, se 
toma por aaslm dizer a pedra angular da 
criatlanlzaçlo dessas culturas prlmltivaa. 
A Fé só se torna efetiva quando ee respei
tam as condiçõea vitala espontAneas de 
uma comunidade ou de um lndlvtduo. 
Como dizem as conclusões de Puebla: 
"Ar. culturas (do homem em estado natu
ral) nlo são terreno vazio, carente de 
autênticos valores. A evangelizaçto da 
Igreja nlo é um processo de destruição, 
mas de consolldaçto e fortalecimento 
desses valores, uma contribuição ao cres
cimento dos germes do Verbo. presentes 
nas culturas (n. .01). 

A mesma subatlWlçlo. de métodos de 
l.mpoa1çlo por métodos de aculturaçto, 
ee procesaou no sentido da civ1llzaçlo 
seeularlzada. Entre nós, desde a obra 
memomvel do Marechal CAndldo Ron
don. De ln1clo, ease processo de civiliar 
011 iDdJpDu se operou por melo de uma 
ftloaofta da iDtqraçto nacional, que re
presentava de fato uma tu.são, total e 

impolta, du culturas cobreadal. na em: 
tura branca, portugueea e católlca. BQJe 
em dia, esse modo deelYillar01......,.._ 
iea se vem fazendo. como allú a pr6prla 
evangel.lzaçlo erlltl, na bale de um~ 
peito crescente pelos valores eulturlll 
autlletonea de8aea bomeDa du se1vu, 
com a reclproeldade de lnlluenclas, que o 
fenOmeno de aculturaça\o e nlo de tmpo. 
alçáo de uma cultura 80bre a outra lmpOe. 

• • • 

que 

~- 0111* IDIIa ~ .. 111111,.. 
garantir o- fUtUro dentro"
tlcldade em que vivem." 

ora, a proposta de crtaçAo do Plnaut 
lndllf"" J8D01D8rnla e IUil Jua&Uk'aDlO. 
entreaue ao Presidente da RepObHca, • 
tl edltada, com mapu e npttceellel mt
nuclmu, muito bem redtptu, embala 
de autoria anlmlma. a allú o valor doi 
argumentos em que ae ap6iam, que ra.m 
de suaa CODCluiOea. um apelo que mence 
a adeslo de todl» que se lntereaam por 
esse novo tipo de lntegraçlo de todol 01 
compoaentee, lnldala e adventlclOI, de 
~ naclonaUdade. Tudo lndJca que a 
preaervaçiO da contlmllctade territorial 
dellla 100&, contra um projeto de 1eu 
retalhamento, Beja uma ezigtncla lmpe
ratlYa, moral e IOCloJóllea 1101 tmn01 ~ 
sua coaclullo ftnal: "A c1ilç60 ~ UID 
Parque Indlpna yaoonvnnJa, por IIUil du
pla vocaçlo de Parque Jndfl""' e ~ 
Parque Nacional EcolóiiCO, é altamente 
recomendável e seria a demonatraciO 
pmtlea da capacidade do Brasil em lllD' 
mover um projeto buman18tlco de grande 
alcance.' ' 

De8eartada, naturalmente, qualquer 
semelhança com aquele parque foleJbrlco 
e turtatlco que Aldoüa BWdeJ lmalllnnn. 
no México, como complemento do leu 
Brave New World· 
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~ :.lf\ {/1 balança . noturna r_t .... ..;.---
~;:, lf:~ Tnstão de Athayde ~ 

nas à dos m - em ado ção partidária, feita a rtir de como elemento de aglutina ão de NÃO pertenç~ategoria ~tuicões ~úblicas de portas abertas 
dos mal-so dos ~- l e praça ública. Ora, essa renova-

dos sonhos que sonh ·. Há , a quatro paredes, se~ au- camadas distintas da poplnação, 
propósito dos ex· ados de volta diência ou' partiCipação do povo estavam naturalmente aquelas l./ 
(pois nos me veje· em geral, é tudo quanto há de comunidades de base, em que ve-'< 
reflexos prov cactos pelo p ssad .:\mais artificial e fadado a uma pre- jo'eada vez ma1s o braço atuant. e e~ 
ou pelos acon entos c n- canedade pohtlCa, ~eramente secular do movimento evangeliza-

:::1 tes, do que antecipaçõero ftitu- .f fopnãle oligarquica. Essa~ga- dor, como forca mcmnnaravel, 
-1 ro, como preten~ a exe ese freu- nização imposta virá g,uejramos não só de Salvação individual, 
~ diana), tive um sonho que liga as ...j lu não. Mas apenas como um co-l ;:j mas de or~aniCidâde ~lehills no 
.:::1 du~ inte!P_l'etações. Uma imagem ódio em cima de uroa feridii. O sentido do erdadeiromC mo 

provocada pela volta dos anistia- l Brasil real continuará a ser o gos brasileiro. 
dos, mas também pelo efeito futu- espectadores. Essa imagem da ba-

,.,j ro desse retomo. Nessa imagem, lança, em meu sonho, será portan-F- • • • 
havia c'õí:liõ(iiie uma balança, em to a do Brasil total. No fiel da 
~fiel surgia a figura do Presi- balan a, o Brasil oficial, -Ueãi)ã: 
d e n t e F i g u e i r e d o ce e gov . as uas cone s, 

· tos apareciam · zol dois novos lidere ·partidários ou 
or baixo, como nessas -.-.- e na multidao 
máquinas de fazer pipo- embru.xo movimentos coleti-

cas, ~vo brasileiro, elites e mas- -::}vos, grupais ou pessoais, remanes-
-1 sas, plena eBulição. Ãliás, ou- centes ou emetgentes, em plena 

tro fãto presente, provocador des- dfuanuca de seu crescimento na-
.:.4 sa imagem onirica, seria provavel- :::\cional irreverswL.N.aJiel da ba-

mentê o probíêmã da futura "reor- lança, um Ptesidente di~-

E nos pratos dª-.J:lalança? O 1~ 
que vi ·Qessesõruíõ cabalístico foi p. 
a ansiedade naturâl das massas 
po_Illilares à nroc1r@ d~tiie_res. Se4-
os Partidos políticos não conse
guiram, até hoje, WJÀutinar as as:.t'f 
pirações mais pro das do povo 
brasileiro, em suas massas social
mente cent · adas ·elo centra
lismo político exagera o, os che-
fes pessoais conseguiram; por ve-ganização partidária", anunciada tre o continuisma ditatonareüfua 

para breve. heranÇa democrática patema_ou 
Agora, uma interpretação pos- ga smcera con ieeãQ-pessoal de 

sível de uma noite de primavera descontinuidade, em busca de 
·-=-I chuvosa. Antes-ae tudo o meu uma solucão orgânica e dernocrá-

cetíciSlno total, em face~~ tica para nossas instjtuicões PQ].í-

zes, encarnar (e mesmo exagerar 
no sentido fascista, como aconte-

va reorgaruzação partidária, feita tiCas. A confusão entre a JQtínal 
~I por quatro rssoas entre guatro SeCUlar de um paternalismo políti- "' 
I pN€(ies. A agilidade "ãê nQ§l)a~ cu-e o Feso <§:contmmsmo militar 

ceu com o integralismo) essa ten-l., 
tação carismática e persÕhãllsla r 
dd n~o povo. D~de 7\ntônio 
Conse eiro ~~ Ge~o Var~as; 
d,esde da raro até JiLa; passan
do por vários líderes ocasionais ou 
mesmo Chefes de Governo, não 
houve estadista ocasional que não \-" 
despertasse, especialmente nas 
populações do nosso interior, essa 
atra~o pelo líder pessoal e natu-

trarução política _é precisamente o autori àno; essa necessidade de 
~ anartidarismo. E d conformismo '< manter a unidade nacional, sem 
_.;:, popiilar ás autoridades cooot1tui- ' trair a le1 de ca~ilaridade, que 

das ou a reação v1oíenfa destas im~le a promoçã ponülar ineyi-l~ 
::1 contra todo inconformismo. Não t!!Yel e henéfica.-.são os riscos de 

I
. que os Partidos fossem inexisten- -~ situação indefinida, em que a 
tes desdé a Indenen~na ba- última palavra ainda pertence, de 
se doJ)arlamentarismo n ânico. fato, aos comandos militares, en-J:-

ral, que continua a ser uma das 
marcas típicas da nossa volks
seele, com suas vantagens e seus 
perigos. 

Ora, no momento, os dois lide
res poUt1cos embrionários e.. es-1=' 
pçmtãneõs, qtiê' podem vir a ser, 
ein breve, personalidades caris
máticas, aglutinad,oras de massas r 
~escolhermos cami
Iibos democrâtlCos e nao tõtãlitá- ? 
rios :são natllra lmelitê::o Sr ~ · 
Arraes ao Norte e o Sr el 
Brtzõla ao SUl. Cabendo ao Sr ? 
I;ills parrns Prestes, se nessa re or- . 

~
ma h verem o bom senso de legali- v. \C 

zar~ Partido Comurustâ o pa];lel ,..,. 
de · glutinar, â luz do dia, as pe-~ 

- quenas üüíiOrias, hoje vivendo e 
conspirando na clandestinid e. 

como Brizola repre- F 
sentam, cada um a seu mo o, essa 

) 





I 
I 

r. 

}'i..~a, Entre a polidez e a T~~~~~! 
Indica que, Invertendo 

rdem natural dos fenO
mellOI. nos planQs geolotP· 

co e aocial. a primeira metade do 
n01110 século foi a era das ena~ 
e a sesunda esta sendo a dos terre
motos. Essas erupções aoclals, co
mo é abtdo, foram as grandes guer
rase revoluções que. de 1914 a 11K5, 
mudaram a face da história untver-
1&1. Esses terremotos, por sua vez. 
estio sendo aa pequenas guerra& e 
revoluções, que a partir de 11K5 nto 
cessam de precipitar o ritmo da 
História, clijo rumo os grandes 
acontecimentos sociais haviam 
mudado. Tanto uns como outros, 
por sua vez, em grande ou pequena 
escala. rrutos de pensadores geniais 
que haviam preparado, em séculos 
anteriores e no plano das Idéias. os 
explosivos que. em nosso século, 
passaram do pensamento à ação. 
Três dertt.re eles representaram pa
ra o século XX o que. para o aéeulo 
XIX. haviam sido Voltalre e Rous
aeau no skulo xvm. Oa novos 
qltadorel que lançaram. da& man
urdu do século XIX, as bombas 
que vt11am explodir em nossas ruas 
de boje (aegundo a Imagem anteci
-pada de Talnel foram, como ae l&· 

be. lftealcbe. Preud e Marx. Vive
.... ~ entntpeqaenu 
penu e pequenaa moluçOel DO 
pJano IOClaL o evoluclonhiiDO do 
lieUJo XIX, mesmo quando contes
tlado pelol DOa\'eallX pbilosopla 
ou peloa aew coa~~ervatlves. se con
eonda até mesmo no ambiente do 
pensamento religioso. Hlija vista a 
atuâlldade de ftlósofos 1manent1s· 
tas. eomo ~ou de pensadores 
católicos comó Teilhard de Char· 
dln. Dai a passagem do esptrtto 

) 
iiUÍiuês. 1mobllista e conformista. 
do ea sou como o deftnlu ~ 
Qroet.hu!g;n para o espíritO, prole- ) 
ttrto e dlntmico, do hei de veucer. 
ou a ~gem da del'lni~ão a~
n!anf,Jaz. como seíLô "a · 

:~~-= 30 ordem" =del'lni-
" ' VI, da Paz íêDao 

"oeQuwbrio no -.....:: __ .-_ ... Esl& 
paz precária. entre grandes e pe
quenas guerras e revoluções, ~ que 
estamos vivendo, desde o inicio do 
século. e vertftcamos que as revolu
çOes alo guerras verticais. como as 
guerras são revoluções horizontais 
comprovando, ao mesmo tempo. 
que a definiçao da guerra como 
sendo o Inferno ("war ls hell" , como 
disse um soldado de 1940), se aplica 
igualmente às revoluções, em face 
da maior decepção deste 11m de 
skulo em matéria social, como foi a 
elo eoclallsmo no Poder a ~ do 
stal1nlsmo. repetindo os mesmos ou 
~antea males do capttalllmO 
110 Poder. B con1lrmando a coabec1-

da sentença de Lord Acton, de que mente banido da face da terra. Re-
o poder corrompe e o poder absolu- glme que mma eontrad.tzer de gol-
to corrompe absolutamente. pe toda a evolução polltica, nào IÓ 

• • • 
Entre esses novos tipos de 

rnicrorrevoluções, nas quais deve
mos colocar as nossas de 1930 e 
19M, nenhum confronto é ma1s sig
nlftcativo do que o atualmente ofe
recido pela Nicarágua e pelo Irà. Hé 
cinco anos. o Irà só nos Interessava 
como fornecedor de petróleo ou co
mo organizador de uma resta das 
mil e uma noites nas rutnas de 
Persepolls. para comemorar. entre 
os milionários de todo o mundo, os 
2 mil anos de um falso trono. Da 

do Ocidente mas da humanidade 
em aeral. E, eom tsso contundindo 
Eatado e Igreja, totalmente domi
nado pelo esptrlto de sectartamo, de 
violência, de vingança, de total des
respeito aos direitos do ser humano 
e à participação do povo no poder 
polltieo, que até boje havia sido a 
mola de todas aa revoluçõeaiOCiaia 
dos tempos modernos. A volta ao 
teocratlamo absoluto em nome da 
Revoluçio, ê uma daa diatorçõea 
mais monstruosas dos tempos ~ 
demos. Dar ao Estado poderes oni· 
potentes eobre os direltoa da Pes-

Nicarágua, quando muito se ou- soa e do Povo. em aome de Deus. 
viam os ecos nust1cos e llbertárlos merece a quallftcaçào de pecado 

..da lira religiosa de um ende pgeta ~ eoclal irremisslveL 
"fvtvo_.. o Padre Cardorlír\8 linha de 
~ õutro ji!J.a geniãJ, atíiP DaQ9, • • • 

ou entao os traglcos relatos de um O outro extremo, desse areo unt-
catastróftco tremor de terra. De re- versal do esptrlto revolucionário 
pente, das rutnas de Persepolis e de lnédlto do nosso século, nos~ Come-
Manágua se levantam novos clamo- ctdo por essa pequena Ntcaragua, 
res de uma repercussào lnftnita- ~em aombra da tradiçio imemorlal 
mente maior e de uma atualidade do velho Império Persa, com sua 
autenticamente universal. O espiri- revolução popular sa.ndinlata. De-
to revolucionário do llOISO 11m de pola de uma luta 80Cial1mplaeável 
século se encarnou de um momento e sangrenta, em que se empenhou a 
para outro, em dois tipos opostos maioria abiiOluta da população. 
de tlanlmutaç{)ea socia1s. que iam contra um llrudaltamo plutocrátieo 
I8I)8I'CUtk em tadol os quadrante& apuent.emeote lDveactvel. a~ 
poUtieol. B lançar, na biatória mui- dos lnlsurret.oll, até hoje eapanfpea- , 
ttmllenar das mutaçOes aoclals. mente lntellgente, equlllbrada, aen-
dots tipos inéditos de revoluçOes· ata e humanltérla, ê o mais belo 
modernas: uma revoluçto teoerátl· espeticulo que um pequeno povo. 
ca e uma revolução polida (sic). Até pobre e desarmado, depois de decé-
hoje, esses quallftcatlvos seriam tào nios de um regime opreaaor, podia 
absurdos como um circulo quadra· orerecer a esta altura da história 
do ou um fogo gelado. Revolução e universal. A autodenomlnaçto, que 
Religião eram renomenos que ime- o jurista e Uder polltieo Sergio Ra· 
mortalmente se contrapunham. Re- rn1.rez Mercado deu à revolução an-
l.íg1ão era sinônimo de submissao, tl-somosa do seu povo, ê a mais 
de laço, de subordinação, de discl· justa e imprevista das denomina· 
pUna, de ordem. Religare era mes- çóes. Pela primeira vez. na biatória 
mo a sua origem etimológica. Ora, da humanidade, pelo que sei. um 
revolver, de onde revolução, era l.lder revolucionário vitorioso ousa 
exatamente o oposto. Era desligar, chamar de polida à sua revolução 
Insubordinar, desordenar, contradi· polltlco-soclal. Até boje os ~tos dos 
zer, desatar. Revolução era um novos governantes rúcaral(lenaes 
atentado contra a autoridade em tém eorrespondldo Integralmente a 
nome da liberdade. Rellgiáo, um esa inédita a(ijettvaçào. E dado ao 
llmlte à liberdade em nome da au- mundo o exemplo de que é poalvel 
toridade. Do mesmo modo, Revolu- uma eollpçào de homen5 públicos 
çào e Polidez se repeliam. eomo a de convicções ftlosóftcas. poUtlcas 
luz afasta a sombra. Toda revolu· ou religlosas diferentes e até opos-
ção era, por del'lniçáo, lmpollda, tas. que vão desde o marxista Bor· 
malcriada, vingativa, destruidora, ge até o sacerdote Cardonel. ê pos-
lnimiga e antltetica. De um mo- stvel, desde que o esptrlto de paz e 
mento para outro, assistimos a uma de concórdla e nto de violência, 
Revolução feita justamente por vingança e discórdia. anime os &eUS 
uma Religião. Em nome de Alá. E a atos. Temos, portanto, em doia ex-
outra feita com humanidade. boa t.remos do mundo moderno e no 
educação e cleméncía. Tudo às ftnal de um séCulo eminentemente 
avessas do que a História nos tinha contraditório, o exemplo mala frt- '· 
ensinado. sante do que ae deft e do Qte ... ' 

Em Teerã, o que se viu rol a se deve raaer, em~-~-. 
IDatalaeto de urna teoçrac1a abao- ções soc1a1a prol\lnda Que a llalll 4 
luta, regime que parecia ddDltlva- 1101 valba. .. ··. 

t 
t 



//'J-d-3, Psicologia do exílio 
.2..8'/'J/~f Tristão de Athayde 

O ftm do Estado Novo foi Já tivemos ocasião de co-
menos embaraçoso do mentar, hâ tempos, um volume 
que está sendo o ftm do de depoimentos de exilados que 

Estado Novissimo. Isso mostra se tomou um documento pre
que a Revolução de 30 foi muito cioso para a história de nosso 
menos profunda que a de 64, povo. Era um projeto em vârios 
embora ambas se enquadrem volumes, que provavelmente se
na categoria universal dos pe- rá completado com a volta dos 
quenos terremotos sociais e não emigrados. Pois já começam a 
na das grandes erupções nacio- aparecer depoimentos pessoais 
nais. Nenhuma das duas mar- da maior importância, inclusive 
cou decisivamente nossa histó- o do próprio coordenador dos 
ria nacional, como aconteceu depoimentos já publicados, pro
com as datas realmente histori- fessor Pedro Celso Uchôa Ca
cas, 1822 ou 1889. Foram dois valcanti, que junto a alguns de 
movimentos precipitados ou seus companheiros de exllio foi 
antes desperdiçados e inúteis, entrevistado, em Lisboa, pelo 
para o curso de nossa evolução jornalista Juarez Bahia (JB, 
institucional, embora o de 30, 3/9n9). As declarações desses 
apesar de menos pro.fundo, dei- primeiros exilados, de retomo, 
xasse um sina) muitn mais «tu- têm um valor essencialmente 

~ 
~e....sua. ~ssagem,_çom psicológico e cultural, ao passo 
~Çã{l;;fétiviuiâír.8Wi- que as dos dois governadores e 

~~@ ~m,ch~~~:e~ ~u~~ 
_____ ____ ,paraequi- capital para as nossas própnas 

librar, com ele, seu conservado- inStituições políticas. As decla-
rismo pessedista e sua fOima- rações do professor Uchôa Ca-

;. çãn autoritária positivista. () valcanti, autor de uma História 
Movimento de 64 foi mais pro- Nova do Brasil, editada pelo 
fundo, embora muito menos MEC em 1963 e apreendida em 
histórico e duradouro, do pon- 1964, são particularmente inte
to-de-vista social, na linha da lei ressantes. 
fundamental de nossa evolução 
nacional, que vem sendo .a da 
passagem do povo-massa, de 
uma posição marginal para 
uma posiçao participante, atra
vés dessa capilaridade demo
gráfica que é uma lei fundamen
tal de todas as civilizações. Ora 
exaltando a liberdade, pela vi
toria do espirito democrático. 
Ora exaltando a autoridade, pe
lo espirito totalitário. 

• • • 
Se o Movimento de 64, embo- · 

ra menos histórico e duradouro 
que o de 30, foi mais contunden-

' te, é que atuou com muito mais 
violência e arbitrio; causou 
muito mais sofrimentos huma
nos; tolerou a monstruosidade 
policial da tottura; foi muito 
mais artitlcial e mimetista, ba
seando-se sociologicamente em 
uma ftlosotla da "segurança na
cional", elaborada" nos Estados 
Unidos e brutalmente executa
da nos Estados Desunidos da 
América Labkla; demitiu, cas
sou, baniu, torturou e criou to
da uma diáspora de exilados, 
que agora estão voltando, rein
tegrando-se, recobrando seus 
direitos políticos, reassumindo 

. as cátedras e, com tudo isso, 
tomando muito mais complexa 
a volta a uma evolução política 
normal da nacionalidade. E não 
foi apenas o famigerado AI-5 
que provocou essa subversão 
riaclonal, muito mais subversi
va do que a punida, de modo 
tão inumano, pela repressão mi
litar e policial da ditadura. Pois, 
desde o AI-1, mais de 400 funcio
nários e professores já tinham 
sido expulsos de suas funções, 
por motivos exclusivamente po-
11ticos. Por isso é que a volta à 
normalidade está sendo hoje 
muito mais dificU do que em 
1945. A diáspora do exilio é que 
terá influído mais profunda
mente no espirito do povo brasi
leiro e, se não criou uma psico
logia nova, provocou um aspec-

, ' to novo de nossa ~cologia co
letiva Certa ~ generali
zada. Certa ánsia de precipita
ção em face da vida. Um exibi
cionismo a.rtiftcial em contraste 
com o recato tradicional. Há 
povos, na história da humani- . 
dade, para os quais o exilio, 
imposto ou mesmo voluntário, 
criou caracteres permanentes. 
O mais famoso e espetacular de 
todos eles é, naturalmente, o do 
povo judeu. O mais jovial e pito
resco, o / dos ciganos. O mais 
trágico e atual, o dos palestinos. 
E, já agora, o dos boat people. 
Em muitas ~ universais 
criaram-se p~yras como dt~_!-

"Não fosse pelos meus filhos 
eu iria ao Brasil e não para o 
Brasil. Estar longe de lã não me 
angustia... Para mim o Brasil 
não é uma necessidade, como 
talvez o seja para outros exila
dos. O medo que tenho é de 
começar a sentir saudade do 
exterior. Na verdade, acho que 
minha saudade vai começar 
agora. O que me .provoca angús
tia é justamente o fim do exí
lio ... No exilio, vivi experiências 
importantes, que me . tomaram 
menos imbecil do que eu era no 
Brasil Sai de lá cheio de certe
zas e agora volto cheio de dúvi
das. Das experiências, destaco 
três: a Polônia, pais socialista; 
os Estados Unidos, diferentes 
de qualquer outro pais, e a Itá
lia, pela fertilidade das idéias ... 
Uma democracia (como a brasi
leira) que deixa à margem mi
lhões de pessoas é apenas uma 
democracia para classes alta e 
média. O que mais me assusta, 
na minha volta, é o tipo de 
civilização que o modelo ditato
rial criou. Como serão as rela
ções humanas no Brasil de ho
je? creio que esse modelo não 
tem um míni.I;no de conteúdo 
humanistico. E um modelo de 
capitalismo selvagem". 

Depoimento precioso. As 
montanhas se vêem melhor de 
longe que de perto. O depoi
mento de sua mulher, também 
professora, Valentina da Rocha 
Lima, é igualmente importante: 
"Agora, na hora de voltar, a 
primeira dúvida que me assalta 
é se vou ou não me reconhecer 
no Brasil. Será tudo famUiar? 
Mudei eu? Mudou o Brasil? ... A 
sociedade brasileira é hoje mui
to competitiva, extremamente' 
•ssiva consumista, e isso 
nao me faZ sentir bem... Será 
que não me vou sentir estranha 
no meu pais? ... " 

••• 
Quanto ao ntsei mineiro Chi

zuo Osava, <jornalista: "Vivi 
muitas experiências iJlteressan
tes, tristes umas, maravilhosas 
outras ... Em Angola descobre-se 
que a África é outro inundo ... 
Angola significou para 1l!im 
uma vacina definitiva (espero) 
contra o dogmatismo, as idéias 
preconcebidas, absoluta$, prin
cipalmente em política. É que vi 
gente morrer e matar aos gritos 
de "Viva a dialética, abaixo a 
metafisica", num pais de 85% 
de analfabetos ... O Brasil de ho
je, visto daqui, parece-me uma 
monstruosidade. Preocupa-me 



lZIA Q_emard 8baw que aa 
oolsaa nunca do boas ou 
mú, llo sempre mala ou 

IDl\DO&. Bntre nOe, parttcularmente, 
~Quando pergun
taiDOI a um oorte-amer1cano "co
mo vai", sua reJp08ta é habitual
mente "ftDe". Quando ooa ruem a 
- peiiUJlta, respondemos ge
ralmente ''mala ou menos" ou "va-
mos lodo". BruUelro é mandln
Buelro e Dlo goata de se comprome
ter com o Muro. Estas retlexoes 
clmlentaa me ocorrem ao vedftcar o 
desl'ecbo da leDI8Clonal "operação 
amatla" e seu insatisfatório desti
no. AD meooa até agora, digamos à 
braalleira. Hi um mês atrú eacre
viamos o seguinte: "Este mês de 
apto está fadado a entrar para a 
DOII8I bllt{)da pAtria, ou como uma 
grande esperança ou como uma 
grande deeepçlo. Durarite ele Dca
ri de1lmda a lel de anistia. E dela 
resultart. em grande parte, o desti
no de DOIIOI pr6xlmoa llela anoe de 
vida poUtlca" (17.8.79). 

I 

Pulou-se o mês, que aa más 
Unguaa rimam com desgosto (maa 
nAo eu) e nlo nos trouxe Dl!m uma 
grande esperança, nem uma total 
decepçio. Tampouco, deftnlu, de 
modo deftnltlvo, a anl.stla. Tudo 
bem à braalleira. Mais ou menos, 
porque, afinal, há mala de 2 mil de 
00111108 patricloa, pelo que dbem, 
que se vto beneficiar dessa lei muti
lada e reconquistar uma liberdade 
ou uma situação, de que haviam 
sido prtvadoll pela legl.slaçlo dnlco
nlana de uma ditadura, que a opi
nllo pQblica forçou a mudar de 
rumos. Pois, antes de tudo, deve
mos olhar pelo lado bom daa coilaa, 
jt que aa co1saa humanas, como a 
lua, têm sempre seu lado noturno e 
aeu lado solar. Este último é que 
dewiD08 destacar de lnlclo, pelos 
beDetlcloa que a lei trouxe a multa 
gente. Assim como o reconheci
mento de que l>i o pequeno raio de 
liberdade, DO cércere poUtlco do 
ft!llme autoritérlo, que permitiu a 
promuJpçAo de uma lel, jt multo 
tan11a. Beuadefeitoa DAo DOI devem 
levar, de modo algum, a destacar 
IUM lalbaa e a sllenc1ar suaa virtu
dll. Como O respeito l verdade DOI 
leva ao dever de relembrar imedia
.....u que- anistia lbl alcan- .._IIJiriJDella e pela perti
alela dDI C!Gide atêrlol. 001110 dil-

o \,o 

a piedade filial---~ 
se, no próprio d1a Tril&ão de Athayde 
de aua votaçlo, o à d1at1nçAo entre "condenados e 
Senador Paulo nlo condenados", que faz com que 
Brosaard: " Fol o acaso leve una a permanecerem 
uma vltórla da no c6rcere, enquanto se libertam 
Oposlçlo". Foi de outros que prattcaram oa mesmo~ 
tato uma conftrma- atoa; (3)ll.mposlçlo de se exlglr doi 

"aervldorel clv1a e mllltarea" que ae ção de que a luta 
nunca é vA. quan- submetam a requerer expi!l&& 
do a causa é boa e mente a sua relntegraçlo e aerem 

julpdoa. ou nlo, aptos por COJDia. 
a vitória, como o aoea OlP"'zadaa pelo proprlo Po-
estllo, é sempre der, que oa lnculpou e mala tarde 01 
aquela "longa pa- desculpou; (4) à exiatêncla ou nlo 
ciência" de Boi- de ''Vagas" para essas relntegra-
leau. ç0ea, com todos 01 embaraços de 

Nada disso 1m- uma burocracla interessada em re-
pede que insista- tardar ou mesmo evitar euaa rem-
mos nos pontos tegrações; (5)l referência a ~ 

rlatas", como nlo anlattAvela (por 
vuinerâveia e mes- mala que abomiDemoa seus mé~ 
mo explosivos de doa de açio), porta aberta a todol 
uma lei que só oaarbltrloeparaasupreadoounio 
preencheria seus de penaa apllcadaa a crimes arb1-
objet1voa se fosse trarlamente cJaasiftcadOI de ~ 
realmente ampla e rlatas, por um regime que se utlll-

zou de um terrorismo de represdo 
irrestrita, como o e de tortura, do qual o novo Oover-
esperava a imensa no pretende justamente aliviar o 
maioria do povo pala, pela instauração de um regi-
braallelro. Jã lem- me de direito e não de direita, de 
br,ramos, ante- autoridade e nlo de autoritarismo, 
dormente, que 0 de policiamento e nlo de pollcla-

llsmo. 
propio Poder, aln- Se o Presidente tomar a lnlclat1-
da lmbuido do va de um novo decreto, que corriJa 
mesmo eaplrtto totaUtãrto, que por do seu pai, o que rejeita doa que oa defeltoa da lei tal como rot vota-
tantos anos noa colocou na mã hoje apontam para as falbaa e 1IQua- da, alnda há tempo de d1m1nulr oa 
companhia daa ditaduras latino- tiças dessa lei decepclonante. ~ males que uma lel Incompleta lrt 
americanas, traindo o nosso passa- mo estou de acordo com a famosa causar nlo apenaa ao seu Governo, 
do antldltatorlaliata, esse Poder sentença napoleónica, de que a re- maa a todos DÓIS. Se nlo o tlzer, o 
deixou escapar a melhor das opor- petição é a melhor daa ftguraa de veneno do ressentimento popular 
tunidadea de se reconcillar com o retórica, nlo hesito em relembrar (caao alnda nAo esteja de todo ob-
povo. oa prtncipaia pontos críticos, que nubilada a memória nacional, pelo 

Não por pequenos gestos popu- devem aer eUminadoa para que essa hábito do conformismo inveterado) 
llstaa, maa por um gesto único e lei não seja contraproducente. Ha- e o espinho de um dever malcum-
declslvo, de uma teatralldade posl- verâ outros. prldo, bAo de amargar oa seus e 01 
tlva, que seria uma anistia sem Esses pontos estão condensados nossos dias. NAo sel se eaae gesto 
llmltes, lnlcladora desta nova era no Artigo 1o, parâgrafos prtmelro e serâ alnda poaalveL Mas acredito 
democrâtlca em que pretendemos segundo; no Artigo 2" com seus que a memória ftllal poaaa concl-
entrar. A oportunidade estâ perdi- parAgratoa e no Artigo ao e respect1- llar-ae com aa reaponaablltdadea do 
da e o Poder Jã não pode beneficiar- voa parágrafos. NAo vou repetir o Poder drama abatelpertaDo que 
se do gesto, que nlo teve a ousadia que jt ana1i8e1 ponto por ponto lmag1no estA atormentando a eon~-
de tuer a tempo. Agora, o que lhe (17.8.78>.11aespontouereferem(l) clêncla de um homem de bem, em 
reata de oportunidade e o que nos l famola "conedo" de crbnel poU- cqJ&a mAOI ft!llde o deltiiiJo de D 
reata de IIIJei8DIJ8 é que o Prell- t1c01 e CODtlma, que permltllt equ1- tas crtaturu 11mw1111. 8 o cuqlll-
dente recolha, __ .. _ aacrada ___ mem6rla __ -4-_P8_11111'_ilorturadorel~ _e_kldulw __ ~III~OI....:.;...;,(I) __ mento~~de--_.:Jii\:.,_M_I_._M....:_IMI_111,;..:;11o~~~ 
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~ ..... Monocracia e policracia--
rristão de Athayde 

O 
pluralismo partidário faz parte lidar um novo Partido oficialista que ve-
integrante do sistema democráti- nha a garantir a manutenção do sistema· 
co, tanto em teoria c~mo na práh monocrático. Com a aparência de o subs

tica. Agora, aoportunidade. e instaurá f tituir. O atual Partido oficial, ~-JS 
lo depende, naturalmente, das circuns- :f' to o Partido da Oposição, se en?~ntra3-o~ 
tãncias do momento. Nossa circunstán- ~st~ano. Para 

,cia atual é a passagem para um regime ::fevitar e~que estão sendo ca-
~1 policrático de um resfme monocrático, da vez mais evidentes, pretendem criar 

que dominou por 15 anos, com dois Parti- um novo Partido oficial, qble garanta o 
dos semqualquerpoderefetivo no Gover- prosseguimento da democracia por um 
no, mas com um só Poder, o Executivo, processo de simples pintura externa. Ora, 
que manejava livremente um dos Parti-~essa segunda intenção é tão maquiavéli
dos odcialmente existentes e não permi- Y ca como a primeira. Trata-se de utilizar o 
tia, de modo aiguÍn, a '!lSCensão do outro P!ur@.smo de nome, ... para perpetuar oi 

.:of ao Poder, por ~gais, isto é, _por a_:ltiplurl!!,ismo de fa.I:A Puro m.aquiavelis-
eleição popular. Era, portanto, um regune mo. ~_s.e abre o leque do E9licentnsmo, ~ 
dúbio em que dominava o espírito ma- com o risco da perda desse monopó"ifo do 

r! qulavélico. Isto é, a SUbstftliiÇãq:..d.a ver-f Poder, que vem de 1964 e partioularmen-
dade nelas aparências. A pretericão do te de 1968, apesar da revogação do malfa-

-=1 naico pPlo.s hastjdQ!!S. O ériiP'rego das J dado AI-5, ou é melhor não o ~rir por~ 
cf palavras para esconder os fa~s. Se qul-~a, a~nas um QQ!ICO. Abrindo para re

sermos, realmente, que a palavra aberto- - rõrçar o velho Partido oficialista ou fun-
ra, que pretende signjncar a substituição dar um novo que continue a fazer o mes-
!U!Jll regime de ar condicionado por um mo papel do anterior, é continuar~n-t 

regime de ar liYie, não seja apenas uma ~ca. Sobretudo essa 
palavra, a primeira coisa a fazer é não maioria silenciosa do ~rural ou das 
permitir que esse espírito de impostura pequenas cidad!..ê,, facilmente maleãve1, 

..f plBQWaVélica ~nha, logo de iníCiO, COr- pela O.ffila das propagandas e das verbasJ=.. 
romP!:r a atmosfera em_gue vai funcionar / oficíais. -
o _rioVo regime. Não adianta mudar oi Enquanto o processo da passagem da 
nome, se a coisa continúar a mesma. m~acia..àJ!Qlicracia não se fizer, co 
. Ora, o que está começando a ocorrer -4 ? ns?o,_'iminente..,..... ~o. plur~sm? ~in!ltfO, 

com o fenômeno do pluralismo partidário ~sto_ e: d~- llll_la VItóna da Oposiçao, CUJ? 
é precisamente a corrupção prematura Ideano a fOI_IDCO radO, em SUaS poSI-
dO sistema, através de uma segunda in- oes pre~o~antes, pelo pro~a do 
tenção. De uma intenção secreta. Bem sei ' atual ~~cialismo, começaremos v~o-l-

-=f que só Deus conhece as inte~cre- va política remendando a pena~ r 
tãS de nossas precárias condições huma- v~ ~orno expressamente o condenam 
nas. De modo particular na PúAtica I>Qlíti- as Escnturas Sagradas. 

{ ca. ~ se não podemos.2orrigir a fllndo F r---------------. 
esse mal secreto da natureza humana, 
tantõ em nossa vjda jnteriÕr como em 
nosSO convivja social temos o dever def
c~r. nelas instituições e pela legalida
.de.,.--0 que seja impossível extirpar da 
própria condição humana. 

Daí a justificativa fllosófica da reunião 
-::(de uma Assembléia livre e aberta_...çomo 

seria no caso umaconsbtuinte, para que 
::f essas intenções secretas venham a lume~ 

nQ. decorrer ãos debates. E particular
mente pela imprensa livre. Ora, tanto 
continua a ser ml!i.,to relativa e~re-

::f goªcia [llpressão da censura, como se 
:-::t dey;artoE]pãtentennmte de modo irre-f

corrivel, a convocação de uma Consti
tuinte. De modo que temos de nos confor-

~ 
mar com essa atmosfera de dubiedadu f: 
d~ mal-entendid®, em q~os 
w~irar. E sermos obrigados a falar de 
intenções secretas, que impedem o exer-
cício franco do processo da apregoada 
democratização. 

Tudo indica, por exemplo, q~ o ~o-
~ damento com que as autoridades políti

CaS dominantes, nesse período de transi
ção ditatório-democrático em que nos 
encontramos, querem introduzir a ime-
diata aplicação do pluralis. mo partid~~~ Acontece ainda, como prova aparente 
tenha realmente uma segund~ inte~ .J dessas duas in~ncões sec~tas. çorru~y 
E ~~o ~a dupla se~da mte~. A ~ ras,do futum,W.i(ígp dÇPlOCrático, que as 
pnme1ra sen~ a llquld a _da~-si~ fo~as palacian~ ~stringem de antemão f 
~lo seu fraciOnamento. a ~os eMePitrnniSmõà~s secretas 
Impérios que . perecem pela . a É preferências. ~go, ex-p 
~bém a res~té~c~a po~ular ou I eoló- cluir t_Qdo Partida que tenha em seu pro-
g~ca contr_a os Impenos. VIvemos em regi- grama 0 Partido único. ora, seria até 
me impenal de fato desde 1964. melhor admitir na futura legislação cons-

Pretendemos agora, ao menos de in- titüclõnãr;"Partidos cujo programa conte-
tenção, passar a um regime realmente nha essa cláUSuJa exoressíJ.- que é essen-
republicano. Para isso é preciso que as cil!!roente antidemocrãtica ao que per 
segundas intenções desapareçam. Isto é, mitir que se continue a admitir legaJmen-

..J que se substitua o maquiavelismo. ~la te o Partido único sem o nome, mas com o f 
1 sinceriàarle. Dividir a Oposição para me- fato. Come vem acontecendo atualmente. 

lhor combatê-la, é o que tudo indica estar Wroduzir nominalmente o plurioartida-"t-
9 escondenq_o o acOOa.mento -COill. que se z:isnfQ, inas permitindo a continuação de • 

_pretende passar imediatamente do mo- P:yti®~ únicos de fato, é fipgir de demoj 
::/ nocratismo ao pollcratismo. A pollcracia ~- E perpetuar a autocracia disfarça-

é certamente a correção racional e neces- da. Pior que a confessada. 
sária contra a monocracia. Mas é mister Estamos, poiS, agtscados a nro~!'=' 
que ela venha para ficar e não apenas no maquiavelismo, com a introdução le-
para esconder um propósito de perpetua- gal do ..2QliJ!artidarismo, de.~ mas~:;::. 
ção do poder monocrático, através de Iiao de vj:rç!ade. E quando se recorre aos I 
uma aparente policracia. Essa primeira ~ para substituir as es-
segunda intenção, a de liquidar a força traáaSfrancas, estamos mentindo a nós 
das oposições pela sua prematura multi- mesmos, pensando iludir oS'õiitrõs. E 
plicação, é o que parece derivar desse solapando o futuro eclificio pela constru-

? -.j atropelo com que se quer passar imeclia- Câ9 de base§falsas. Ou a pollcracia francat... 
timente..de um.sistema.monocrátic.o_c - ones onocraci confu.! ~d r 



A lltuaçéo dúbia. em que polltl· 
camente nos encontramos. en
tze a feobadan de onde vie

moa e a ......,. que noa é proposta. 
QUUido 11{) uma Allembléla Consti
tuinw JmemeDt.e eleita, e com plenos 
poderei lellllnntee permitiria que 
....._....,.. oormalment.e a uma or-
dem auteaUcament.e lepltata, eaali
tuaçlo trmdtórla é inarcada pela 
mlz!cldêDcla de aiDa1s poatttvos e de 
IIDiúa ~tala I)Nealiedldee a 
,......,..,. de oo.J~ICOD&eebnentol 
IOCiaJa. No iDido do ano, um liDai 
a1tameat.e poldtlvo rot a mtitwçto 
c1o1 grande~ alndicaa operúio& do 
ABC pauJtata aos seus au~U
COI prelldentea. o ato de lnt.er
ftnçio ti uma efêmera vitória 
pua o pe)eguiamo, que desde 
1930, e DiO apenu desde 1984, 
Impede a UC'A"ft!!6o e a tomada 
de CODICiência da cJaase opert
ria, DO lellUdo dell8 lr&dativa 
fuaAo de cluaea, nao por méto
dos Vlolent.ol, mu por proceuoa 
democritleoa, que devert ser a 
verdadeira meta de todo pro
lftiiO aoc1al. que nAo aeja ape
DU uma mudaDça de nomes e 
uma volta aos malel anteriores 
de 8lbftrio e opunao. Esae o 
.. dlideiNRDtldoda lep1klade --e dunldouza. Bt tem-

•. Por 
marJdas 

~=:e~~~buqueaa.A Je la&e pode nAo cor-
nepoader lleltslaçêo de dlrel-
... llto é. aleplklade poatUva, a 
all&eale, pode Dlo ser a lepll
dlde )ll&a. E 11{) a esta é que 
t.emoa o dever moral de obede
cer. PoJs 11{) a "'81Udade Justa. 
em IIWl origem e em IIWl nature-
a. é a lepltdade aut.êntica. que . 
deve caract.ert11r 01 regtmea democrt
tleal. Mio bé l'8llme totantárlo que 
DlO tema a -leplldade. Costuma
vam osi'OIDIDOidb!ermesmo que uma 
du earacta1ltlcaa da - replbllca 
era a multipllcaçAn exagerada du leis. 
........... peasiJDa nspubllea. o 
DOVO reliJDe brullelro,lnicJadO DO lni· 
cio del&e ano, começou mesmo por 
aboUr vidas dispoldçOes lefPslatlvu 
doiiUCIIIlvOI regimes ditatoriais, ea
pectal1!1eJ1t.e deede 1868, que noa ttm 
infeUottado delde 18M. A 1eplaçAo 

-

• 2 da '*-blrL aiDda 
)ilflni1IIIJIIII, .. delate..: ..,......... ••tu ••IM e 1ft ....... 

76/. ~ Jlte f, _,_.e an&idemocrttllla. Um 
,___ __ P~-~ dOI-- Jllllllldlos doa mo•lmen-

tae_...,IDlclldoa com o flllme de 
...... .,. de terem começado ... 
tra a lei 'fllent.e, tanto por parte dOI 
tnlbsUwtcjrea como dos emprll!6rtoL 

- CIJDCOI!Dl&tnela de eiPOiltueida
dl • que COJDIUtul o movimellto de 
.. cima, Uptco da dtnArnlca 
~-._. .. .-o~em~e 

lljaa 

o direito de impor. por si só, a lel da 
coleUvidade A obecHéncla lleljulta e 
nAo à lei de rato é que caracteriza os 
regimes de liberdade e de ordem au
têntica. É nesse sentido que lnsistlmoa 
em PIOStrar que a transiçio, em que 
noe encontramos. se~ IJIOC!IUndo 
na base da dubiedade e nAo da verda· 
delra segurança. O que DIUICe dúbio é 
lnstAvel e precário por natwela. Nem 
por lsllo devemos negar que a retrata
çto do novo Governo. em relaçlo ao 
ato neptlvo que havia praticado, com 
a lntervençto nos slndlcatol OJMri· 
rios. fol um ato positivo, ao qual jé 

fonmil•mos. em tempo, DOIIO aplau-
10. Basta allU confrontar a ~»to do 
novo M1nlstro do Trabalbo, DO dJa em 
que f'ol forçado a lntemr, coma foto de 
sua assinatura DO ato de~ 
to da lnterveoçlo, pua vermo. que 
tudo se pasaou contra sua vontade 
pesaoal. por força de prall{)ee aecmu. 

••• 
Quanto aos atos opostos, Ji qora 

DO sentido nepUvo, puece terem li· 
do, até aaora. 01 doia IIIUIDta Pd
melro, a deUbelw;Ao do Con8elllo dl 
Dlreltoa Bumanoa, DOVament.e convo
cado, de DAo tomar conhecimento • 
DAo de 6duraa ~de cUrelt.ol. A 
juaUflcativa apreaentada, de que ''a 
Revoluçio nAo pode Ju11aHe a ll mes
ma", é um pretexto totalmente IIWIU· 
DcAvel. O primeiro dever de toda~ 
luçlo é, precisamente, O de juJaar OI 
eeua prOprlos atos. em c:odouto oom 
os atos. contra os CIUIII• .._do 
~~.seo~--~--

os crlmel pesados conta 
humanos. como no caso RubeDI 
e outro1. o prlmetro denr tio 

CODielho é me-los m:~== sob pena de ser maJa 10118 
poUtica. Nepr e.- revlllo 
do é condenar O DOVO COIIIII!IIX) 
total clelmoniUiac;lo 8e o ou. ... & 

que é .......... - coa.Jbo 
que por li só Jé ccmatttm umiiiOCI9odl 
jusWicado cettetsmo qUIIdD.- Je. 
liUmldade), lmpede que O paawlo .. 
ja misto. é que c:oa1ll! 111 .. eulpa. 
sem com laao reparar auaa ~ 
eia8. Como sempre os melhores eutca-
turlatu diEn u melhora verdade~ 
em poucos traços e breves palavru. 
Há aemanu paaadaa, Zlraldo. com 
uma f'riR. disse tudo: "0 passado a 
Deua pertence". Com a traDapOIIçto 
de uma palavra, de futuro PIJ'IIJIII&-
do, abalou OS Onvlarnentna do DOVO 

em.eJbo de Direta 11umano1. 

Se todo deposlt.trlo, pObllco ou Pifo 
tteullr, tem o dever de r:eatttu~rmtacto 
o dep6llto ou rapcmder pelos daDol 
que leu estrago ou extravio t.enhluD 
causado, quanto maklr a obrlPOiodiQ, 
Estado, no dever de aver~~Uar o._. 
perecimento do malleqndo .. .. 

póllt.ol, como éOdeUIIII91da:; ...... ;:; 
c:onfiD l IIWliUII'da e de 
pe)osdlnolcalll--

••• 
A leiQDIIa CtJDtnldiCio, a que acl- · 

ma aludi. foi o ato do OOftmo fecbaD.. 
do oslllndtcatos doe paul!&a»n!s flum1.. 
--. Brro ~emelbante ao do fecba
IDIIII&o dolalndlcaa operútol pau~~~
• loto em aeauJda mopdo pelll 
Jll6pdu autorldadea pObUcu. Se alo 
for revopdo esae aovo ato de llroa 
contra osslndieaa profeesolals, eeta
ri o Oovemo em contralllçio fl'lllca 
com o que praticou com oslhJdlcatM 
opertrloe e operando de modo diecd· 
miDatóJto contra o prOpdo povo brul
lelro, além de levantar contra ll toda a 
c-. profeuonL lllljllllllft,OODIO 

6 ....... e ==-:-:.::;;:::::.\ t.rtl•e-
te 11t0 dt lJrOa, flltildouaatMHpdM 
exlbiDdG umll898~-
vem ldlt.emerlte earact.edlllxlo - -~--....... 
P' pn, lmperfeHa e belltlmte da 
"'feebbdura"l "abeduna"' le9aDdoflol 
a Invocar, lroDiclmeDt.e, o utu1o da-
quela velba peça mmA!It:Dclt 
de 1MB: ....... ............. J 

.......... 1 •• 
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os sopravam pelas 
cochilhas, as matronas espera
vam no lar a volta dos homens~ 
peregrinos. 

Q.patriarcado cenviveu com . 
o matriarcado, especialmente 
nas eJgtmsas zonas despolicia- 1111 

· ~as dos sertões, em que !l Or- M bisnetos, uma autoridade in-ij do !llodel~ e da austeridade mo-
demeraaexpressãodoHomem t!!ngivel e suprema....,cuja casa . ralista. Tinha, pelo contrário, o 
e. aa Mulher. e nao do Estado era, cada dia. o centro de ~da ~Sll1rito aperto. a conversa fran-

m ausente gn d1st;ante. E a.JDXI]e,~/)1 es_a concentraçãn_ domêstlCm ca, ~ çunosiàade omnfmoda, a ~entã~,~angueza,adet'êsãea ' incompa.rVeLfoi re!YJnente U!!l argucia_ de seus ~teoassados 
contJnmdadç Tanto a em col feito que encerra uma época. 7 sertane,:tos na ausencia dos ma-
nial como a era imnêrial ~ ba- • · . ridos, o faro dos negócios, o 

ID 
searam na fecqndidade mat.er- A era da grande famllia pa- ~rrisô mali~ ~até mesmo o 

e na educacão matriarcal. f triarcal e matriarcãl há muito ~nse o f bu r Quando co-F Í:minilid~ precedeu o fenu tempo que cedeu, no Ocidente meçaram as ~armas litúrgi-
nismo en nós, fruto da e e no inicio dos tempos moder- cas_,_ disse cert;a vez às ftlhas: 
n;.wblicana e particulannen nos, à era da familia particnla- "Vamos à nussa, antes Q.Ue 
cja !JaSSll!!"l'l âa civi)i>aÇli · ristaeõsta.oorsuavez.wsou ~ aca6e ... ~ · ~ 
a col ' · · -o b e grndativamente a uma era indi- ~~ Era uma dessas senhoras fa-J'-
.· . E, com estas, à~ vidualiSta, que terminou, possi- bulosas gue yiVPJI e morreu e 

~ 
dência da fertilidade natur~!!z e velriíente, com o reino do )m>s ~~ nos deixou ~grande exem-
de. base humana e pessoãl, ~ @'odisiacQ de Freug e Marcuse R 1>lo, essa gran e Matrona Cam-
não substituída pêla b!!§e tecru- e da civWzacão burguesa. A ci- pineira, símbolo da Mulher bra-
ca, pelo menos em tensão cres- vilizacão oroletária, que ali- sileira, do passado, mas tam-

. cente co~mos uma civi- mentada pela tllosofia e pela bém do futuro. Com a graça dy 
l lização eminentemente persa- indusmalização ocidental nos ~us, não seja ela a última das 
~ nalista. E dentro de~ vem de volta do Oriente, se ptatronas nacionais...... 
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Cartas marcadas 
Tristão de Athayde 

Por mais que o ceticismo te •respei•tado. A terceira é Tra~ta-se, 11'0 momento, da 
eleitoral acompanhe, em a máxima independência eleição IC!o !l.'tOVIO Pr-esidente 
nossos dias, a onda do de- põS.SlVerão- él'él ore do can- da República. Será que vão 
miss1onitsttno mom'l, juddico ·didaJto, por mads relativa 'J. ser cumprúdas ·a.s três con
e estétLco, que invta:dliiu este que seja. QuaJrudo f a 1 ta dições fundamentads, para 
fim de sécUlo, depoi! que qualquer de·ssaos condições o que oQ •processo eleiltor.aJ. seja. 
o tder.roti.."'lUo religioso e filo - resuLtado seTá. tão viciado, readmente legítimo e possa 
sófl!co dominou o seu início ·como vtcd•alda fica a respos-fde 'etl't'a•r o civismo opopula!l" 
- por mails que o voto seja ta de um computa~- - que corre pona-a ~ vam: -
hoje >escarnecido, ãüÍda é ·do são fãilsps os dados q:Je gens políticas e mesmo mo
nele qtfe coloc·o as minhas reêê~uando falta, então, a·aus da democracia sobre o 
esperanças, para o futuro a primeira dessas condiçr:ies, totalitarLsmo? Já sabemos 
político de noosa civilização que é eliminatória, fica ra- de antemão que a primeira 
em ple:l'l!a cr.hs·e de an'll!bação. dá:calmente vi'cta;do o resul- delats, isto é, a preli!n1i!nrur, 
O voto, no estadú de paz, tado da eleição. não será cumprida. 
é o_ equivalente à mobill- ~ Maás ad!nda. Não é apenaiS ~. ca.ndidato vitol'iloso já r-
z~çao, 110 esta:do de gu·er.r~. 0 !resultado que ftlc;a falho. fo1 mdtcado pelo Pooer do-
E o apelo ~ ~esp_?nsablll- É 0 próprio processo que so- mmante. Pell.o que todos sa-
dade e a par·t~CJipaçao de l,O- fre um dano dificilme·nª bemos de sua.s ql!.[l!da~es 
dos par·a uma obra em co- remediável. A crise da de ~~mol''ãr~·ei?rOfJ.s~i:Q!l_ais, co 
mum. Bem sei que o filtro mom'lllcia mod:en1•a •e su pessoa huma!l'la, não há na-

r- envenenado da dúvida, além substi:tuicão J2e.fQ]o.Ythtw1s- d!a ~ellãr Mas não ~ 
cl'e· solapatr tddQ.s os ~v-al 01res m_2,_Co:nfessas,io ou .di ·~fa•rca.- ~rata dlSso . O I?_:oblema nao 
p~vos, trun o na vida in- 9 •do, como 0 n!Qsso, é antes e de pessoa,_ ma~ ~e J?ro~e~
dJv1TOiüãl como :na vida so- e acima de tudo frútõdes- so. E colel1vo, nao Jl!1dolvi-

. cial, se~retou ui? tóxico ain- sa deturpaçãio do processo duaJ. Se todo ~\lll1dio. já 
I d.a mailtLCO.nr.QSlvo: . o fa•na,:- .e,le:ilboml. Apli1oa-se 00 caso sabe ~uem. va1 ser eletilto, 
t~Aquel!a atrofia da ~e, a conhecida e clássJ.oa sen- ~ouco llmpmt•a_que.se t;;aJte, ~ 
repres~ntada pe~c·~ti.c1s- 1lealç.a. de que a oD!l"mpçãJo J 1~ãfullê~e, do m~JM~o. __ 
mo, ve10 somar-se a hidrop- do ótimo é 10 péssimo. Mais ~ amJla. <:Jma1s digno 
sia dia fé, ll'epre•sentaida pelo vailie !llÍÍK> OOV•er vobo nean. 3\ sofrer um desgaste ~
fanatismo. De modo que os ele·ições, do q.ue haver votos teCl'PadO per.~~ :a. ooletlVl
dois 1eXJtrean.os se uniram, não cumpridos (·como os da.de 9ue VaJl dlrlgJJr, oo ser 
como sempre, p3.1r.a tornar militrures gregos •cinicamen- ~sc~J:a:do por ~essa F 

l'o mundo m!sJde.rnq___Jl-palco 1Je pmclatm3!VIaJm caso o ple- ~egv~o, em. ~ue o_ l!le'Sulta
de urnaíuta de morte entre biscibo lhes fosse desfavorá- 0 ~lea.tmaJI Ja_...esta de 3a1-
·~são demoníaca c di·· vel) •ou eleições ·com carrt1as tetm3io ga,raalttdo .. so~re o 
laoo1·an!1e de extremos, e os -C\mrurcadas. I&t.a é, com resul- pr_oces.so e sofre o J.'ndlCado. 
va,lores dta supelfação PE:lo tado-pfeviamentJe conheci- Ha, por .c~nseguinte, um d~-
bom senso e pela sabedoa:ia do, plo preJ u1zo, con; a~ ma'lS . 

. . . ·amrurg·as con.senuenCLatS pa- f=· que a taJ1J•ança v~perma des- Ol'a, o que está .ocorreu- ~d=d --:;-- , . - . . . . J'a a necS.SSII a e 1\.la passa-
ses ~a:os _mrmigos procura ?o entre nos, ruo momemto, gem de um ,11egime ta•l"tificilal 
destam~. Nao de frente, ~~as e .precJsamente esse caso. e oonfessadamenteliem.po-1: 
por:J)ii.~. e p_§a~,as . Ha nove anos que o proces- rário como 0 que temos 
Eslla agr~~-baixo e so elei-toral no cxercícllo d e ~um :regr ~ do!r'n.o-rma~ 
~el~s costas, contra ~ equi- nossas ins~it~ições :J?Olíticas lidade polítlc;'"q_ue preteindc 
llbrw, pela superaçao, . ~e _1 rev?lucwn~nas ou e escar- .SeJ: 1<êíã:IiTiellte, e não •apenas • 
processa pelas armas da Im- .qnecido ou e deturpado. Com norl.Urrn:rmente democráti
l~ostura, confundindo equi- isso, --QcetliCismo eleitoral, co. Enquaif!'t'll escrevo estas 
lll>mo c~quez;a de ca-· vem crescendo de mo-dq as- múteis considemcõetS e te
rátér, bom senso com cov.ar- sustador. Não só as elites so- nho a ilusão de· qu~ serão 
dia. e sabedori~ .com media- ~ ?~ais,_ mas _o povo em geral, lidas por alguém, estou 

.> cndade de e.spmto. Ja na~ cre iém Vo~o._ em pressentindo o sorn·iso de 
O a1taque· do voto é feito, espe.r.a _na'!_a. 1ie elelço~s. ~ ironia e mesmo de des.prezo. 

como os demais na base de hablto ao Governo dlscn- oom que serão lidas por 
que ele represe~ta um pro- cionário, ~m .que um_a pe- muitos daqueles, especial-• 

=l-cesso polítié.o superado, our- quena mm?na dlSpo~ do mente os jovens, que il'epi'e-
g·uêsêlclerrotista.""Quando, de~tmo da Imensa mawna, sent3.1m lO que mais espera
pe1o con rário continua a :::J val entorpecendo e mes~ mo.s p3.ira o futuro de nossa 

3 ser a melhor ~rma de que de.st;umdo, em. todos os Cl- te•rra. E não só dela, pois 
disoomos no plano político :::1 dada,os, 0 respeito. pelo voto hoje em dia não é possível, 
para l'e~t!irmos ao totalita~ ·1 e pelo processo e-lelto.r.al. raciona,lmente, pDocur.ar o 
rismo, à 11ipertrofia da :~L~l':::/ E ' c " ia- bem do nosso palS selffi pen-
tõ~ídãde e ao crepú-sculo da,- ~é ad1nda •o.illm'!á!d•o: p"." sar no bem e n•os males doo 
l.iberdade. Pois estes consri- 1 ra:doxalmen1te, pela propna ~demalS. . . . 
tuemo maior pe·rigo que prosyerir:u~;urmõmiofge ~avera quem se~I.Je, F 
ameaça a nossa vida socbl, ill.lfdês1'!!1~!'1'r!m:::: [: ji,§ l !por exem?lo, com as ~~-
em todos os continentes, •e]u.mbr1Õ das finanças,. Po· m.:mdas d1f1euldade.s tpOl~-
neste fim da c i v i 1 i z :w ~\ 0 •a1s que e-s:.a prospe.nd.a: ·ca~ com que se aeõã;tel!l 
burgues•a cl:e que esta-mos e ·se squilíbiri;<> o · e t •pãi.ises nossos Ql'l?-a:os , o?illtil-
participando. o voto, lon~e d'et"V:_ • . · ~ . ~ 'Illlffitais, .e os ~a!§._[)~I~<tS, 

~de ser um ·resquício dessa sua.s consequep.C.laJS st>Cjla.JS, ? c~~e, a Ar~en/tllllla 
civilizaç'âo em agDillli•a, con.ti- pelo benericJamento ~e uma · e ru&:ua1J parr·a ~ so ,ta.!a.r 

. nua a ser .a anelhor defesa peg.uena C3.imada ·~o·~Iad su- { nesses tr~s, que estao vlven
da liberdade e da justiça, peno ~ co~ o m1mmo de do o ma10r_ f:ae=Ç ~~\?e~~o 
contra a sua neg·açãio ou a p~t1c1pa~s d:mai~ •de sua h!Stor a _ L.- - ---- 
sua deturpação, p~r- +lr~m~ !,o;ulf=· . e -p~_::do, quem sabe,_ a~ cml-

)'ltrof~oder, da :r~ru.ca l1fl: ~e iiOOâ 7 í . :!!tl x~ . . ' 1;oes soc1a1S do sec~lo fu= 
e da fami@_rada S,Muranc:a a, es,se mllagre braiSII!lealfu tl~r o. Em todos >eles e iam 
NãCTõii.al,- co~edida- (te c~m. ~~os.estratng~s, co- be~ o pr?cesso ele1tor.al ql:..'e 
toãOSõs valores sociaJs e oj,á...fOl d•lto, tarrnbe - . esta 7m ]Ogo. E tanto deve-

7 pretexto --pãrã todas as . . opulaç~o: mos .amemar o seu ~raca·s-
opressões. ~m geral, c?nt1~ue a e~pera1 s~s 

que o ma.na ca!la do oeu Olfl- t= com seu ex1to. Pms o que 
Lo~1~e . de ser, portanto, chal e dos tnvestdmentos es- ~ todos nós deve in~eress~r 

um I•~Igo do voto, conu- nmgeiros, ffialS do que de e que realmen'&e nao seJa 
!:.Jnuo a ser um dos SeUS apo- suã. pl'Opria parti-cipação no irr€•versível esse processo de f
- legistas. Mas, _§turalmente , b~tãrcà!ãti"o. Demodo e~nento eleitoral em 
~~t~ _jn .Jl]t.a.lJ,~~ Ora, a ~ue !i~ pró~rias condições curso. . . Ora, eleições cm;t 

p nme1ra con:dtçao funda·- ositivas, no_lllaono da ~- oarta.s I~rcadas,. 1sto e, 
mental par.a a eftcá!Cia Jo Lõima e ãas jin~as, no com o resultado _r.t'e1[iamen- P. 
voto como base de uma po- çfüãaTO--~..QQ__~·a'l.'- te garantido, são o melhor 
lítica racional é que seu re- .-:tq\ ismg_ ~ifcodomin•ante, n1elo para que se prossiga 

.::lsultado ~pr·evisto. Is- c o n corre pa·ra.doxalmente esse processo de de.smorali-1--. 
to é, pí:ev~amente deosconhe- pa!J·a o descrédito dos pro- zação da democracia, com r
•cido. A segun'da é que es:;e aessos :êJeitoraJs tÍpicos dos que todos~ os reacwnários se 
resultado seja rigorosamen- r~ãffê~ • regozijam. 
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Pontos críticos 
Tristão de Athayde 

ESTE mês de agosto está fadado a 
entrar para a nossa história pá
tria, ou como uma grande espe

rança ou como uma grande decepção. 
Durante ele ficará definida a lei de 
anistia. E dela resultará, em grande 
parte, o destino dos nossos próximos 
seis anos de vida política. Embora de
saprovando o modo como foi feita a 
passagem, entre nós, do regime ditato
rial a um regime de inspiração demo
crática, não se compara o nosso caso à 
farsa trágico-ridicula com que tenta
ram impor, ao povo nicaragüense, a 
transferência do Poder de Somoza ao 
somozismo. Tão má seria a emenda 
cómo o soneto. Entre nós, a ordem 
correta dos problemas iniciais a resol
ver, no plano político, seria: primeiro, a 
anistia; depois, a Constituinte e final. 
mente, o pluralismo partidário. Infeliz.. 
mente, ao que parece, teremos de pas
sar por fora do segundo termo da equa
ção, o que virá prejudicar fundamen
talmente a normalidade e a segurança 
do estado de direito. Sem Constituinte, 
tudo será precário durante o próximo 
seiscênio. A origem popular do regime, 
que se quer democrático, será transfe
mda para o futuro. Tanto pior. Mas, de 
todo modo, já está garantido o prima
do da anistia. E o problema inicial é 
que ela tenha a solidez de uma pedra 
fundamental e não a precariedade de 
um arranjo de males menores. Pelo que 
se pode deduzir do que tem vindo a 
lume, durante esse intervalo entre a 
divulgação do projeto inicial, a peregri
nação benemérita do Senador Teotô
nio Vilela e os futuros debates no Par
lamento, há cinco pontos essenciais a 
considerar. 

1) O primeiro é a cone?Cão, que se 
propõe, entre crimes políticos e crimes 
conexos, isto é, "relacionados com cri
mes pollticos ou praticados por moti
vação polltica" (Art. 1° e Parágrafo 1°). 
É a chamada reciprocidade ou com
pensação criminal, em que não se faz 
distinção entre autor e vítima. No caso 
concreto, é o mesmo que equiparar um 
torturador ao torturado. O autor de 
uma tortura, proibida por lei e renega
da oficialmente pelas autoridades pú

. blicas, beneficiar-se-á da conexão ad
mitida pela lei. Mas a vítima, se acaso 
for excluída pelo Parágrafo 2° desse 
mesmo Artigo, não se beneficiará da 
anistia. Isto é, o autor do crime não 
terá castigo, enquanto a vítima será 
castigada. Haverá maior absurdo, coo
nestado por uma lei casuística e assus
tada? O que deveria haverJ ·em vez de 
uma conexão, seria uma distinção for
mal entre crime político e .crime co
muin, mesmo quando coff1cidentes. 
Como já procuramos demonstar, no 
crime polltico a violência é acidental, 
enquanto no crime comwn a violência 
é intencional. No caso do torturador, a 
violência é intencional. Logo, se trata 
de um crime comum, que não pode ser 
confundido com o crime polltico, a que 
esteja eventualmente ligado, com a 
tortura infligida a um criminoso poll
tico. 

2) O segundo ponto critico é o das 
exceções e o da distinção entre conde
nados e - o denados. Ji,:ssas e.xce-

rismo da esquerda, como no terrorismo 
da direita. A pena de Talião, olho por 
olho dente por dente, tem sido hoje em 
dia invocada por todos os parâmetros 
pollticos, que rejeitam ou corrompem 
as instituições democráticas. Quanto à 
oposição entre condenados e não con
denados, é de uma odiosidade flagran
te, que prescinde de demonstração. A 
condenação ou não, depende, no caso, 
apenas do tempo ou do acaso, para 
distinguir os puniveis ou anistiáveis. 
Clara aberração no juízo da punibili
dade. 

3) Será odiosa, para os servidores 
civis e militares que perderam seus 
cargos por motivos pollticos, a exigên
cia de requererem expressamente essa 
volta à dignidade por meio de um 
requerimento dentro de 120 dias da 
publicagão da lei. A regra jurídica tra
dicional de que "ablata causa tollitur 
effectus" não pode deixar de ser apli
cada à anistia. Esta suprime os efeitos 
dos crimes pollticos, porque estes, por 
motivos morais ou sociais superiores, 
deixaram de ser, como tal, incluídos na 
legislação penal alterada. Logo, desa
parecido o crilhe, deve desaparecer o 
seu efeito. A reintegração dos ocupan
tes de cargos, incluídos nessa catego
ria, deve ser automática. Exigir deles 
um requerimento expresso para essa 

·reintegração, é um abuso de autorida
de e uma incongruência jur1dica. Mo
ralmente é uma humilhação inútil e 
socialmente um ato contraproducente. 
Impõe-se,. pois, a supressão dessa exi
gência, que deti.u-pa o espirtto da lei. 

4) A essa iniqua humilhação acres
ce, no Artigo 3°, outro condicionamen
to ainda mais restritivo, quando faz 
depender o retorno ou a reversão' "à 
existência de vaga e ao interesse da 
administração pública". 

Essa exigência ainda é mais impre
cisa e mais contraditória do que a 
relativa ao terrorismo. Sempre que as 
autoridades públicas quiserem impe
dir a reintegração de um servidor bene
ficiado pela anistia, bastará invocar a 
inexistência çie vaga e o interesse da 
administração para excluir o preten
dente anistiado. Esse odioso dispositi
vo é outra porta aberta a todos os 
arb1trios e favoritismos. É mais uma 
contradição radical com o espirtto de
mocrático justo que se pretende ter 
inspirado a lei. O processamento des
sas petições por "comissões especial
mente designadas pela autoridade à 
qual caiba apreciá-las", é outra arbi
trariedade. Afasta-se, com isso, o recur
so ao Poder Judiciário e se caracteriza, 
uma vez mais, o monopólio do Poder 
Executivo, t1pico dos regimes ditato
riais. Sente-se nisso, como em todas 
essas limitações, a persistência do es
pirito autoritário que ditou essa lei 
Todas essas restrições estariam natu
ralmente ausentes, se a lei proviesse do 
Poder Legislativo, como devia ser, e 
não como uma concessão paternallsti
ca do Poder Executivo, resíduo do es
pirtto autoritário ainda persistente. 

A esses dispositivos, expressos no 
próprio texto do projeto, é mister ain
da acresce tar sse to :Xtraleu?!. . 

ções são odiosas, exatamente pelo 
mesmo argumento ou semelhantes. O 
argumento principal é que essas vio
lências, como assaltos, seqqestros e 
atentados pessoais, foram apenas mé
todos circunstanciais de intimidação 
(como nos seqüestros), ou extralimita
dos em suas conseqüências, acidental
mente ligados ao fim em vista, isto é, à 
mudança de instituições sócio
pollticas. Quanto ao caso de terroris
mo, é uma denominação vaga, que 
permite todos os arbítrios na aplicação 
da lei. Existe hoje um terrorismo de 
cima (o dos torturadores, por exemplo) 
e o terrorismo de baixo, o da revolução 
equiparada à guerra. "Estamos em es
tado de guerra," é uma expressão fre
qüentemente empregada pelos cori
feus do Estado Policial, tanto no terro-

mas real, que está sendo chamado ae 
cassações brancas. Trata-se, como se 
sabe, das protelações e das manobras 
burocráticas e secretas a critério do 
descritério de algumas autoridades, na 
aplicação da lei da anistia, mesmo 
quando os seus beneficiados preenche
rem S'llas condições mais imperativas. 
Não líá inimigos mais diílceis de ser 
combatidos do que os invisíveis. Por 
isso mesmo, é que não basta retificar 
as leis, é preciso constantemente corri
gir os costumes. Do primeiro trabalho 
está investido o Parlamento, e este é o 
melhor momento para sua reabilitação 
em face da opinião pública. Do segun
do, somos todos nós os responsáveis, 
no combate incessante às forças im
ponderáveis ou invisíveis que nos cor
rompem. 
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''J8!-W~T1 
1------A infiltração comunista Tmttio de Athayde ____ _ 

M ama de suas entre
~ com o jornalista 
"ir&Dcêa Joseph de Bru
cbr, conta Dom Helder 

Clmara que, em audléncla com 
:.Joio XXIII, lhe dissera como o 
poto coetaria de ver o Papa 
eonversando diretamente com a 
multi<>. E o "'Papa buono·· lhe 
r~u: '"Bem que eu qui
lt!r&l'' 

Prialoneiro voluntário do 
Vatk:ano no secu!o XIX ou in
VOtllDr.ano 110 seculo ~. como 
herança de um Jueratibmo tra
d1c.onal de milemos, to1 com 
Paulo VI que o Papado come
çou a Jevanr.ar essa cortina ae 
l.'ioJ.amento, com .$Uas audtenelaa 
publlcaa semanais ou suas aren
l&a domlni.CaiS oo alto qessa Ja
Dei& que, por tantas nottes, Vl 
1uuninaoa até &!r.as horas, ao 
puaear pela praça deserta ae 
.t5ao Pedro. Seu auce.lii!Or Joao 
Paulo I mal r.eve wmpo, com o 
aeu ·•sorriso", de pr~ulr no 
caminho da rupt.ura dessa bar
reira, que milenarmenr.e colocou 
o &W.-e.ss:>r de Pedro mu1to aras
.tado doa demais tripulantes de 
aua Barca. Coube agora a J oao 
Paulo n quebrar essa 1ntaus1.a 
ro~. atra ves de um gesto me
dlto e ineaperado. Um simples 
&rtJco seu, num livro btogra.Uco, 
eacrito por doiS JornaJ.l.Sr.aa. Co
mo um deles. Como um de nos. 
Ao mesmo tempo autobtografi
co e comenr.ano dos aconr.ecl
mentos do dJ.&, tanto de sua 
Roma histórica, como de qual
C'juer dessaa grandes e inabitá
veiS mer.ropo~es do mundo mo
demo. Pe1a primelra vez, na 
História da Igreja, Isto acon
fjece. 

Trata-se de um aconteci
mento ponderável, como stmbo
lo de uma era nova. De uma 
nova colocação do Vigário de 
Cristo, não no alto de um trono 
ou de um balcão, mas como um 
companheiro, como um amigo, 
como um irmão. Em suma, co
mo Deus entre os homens, tal e 
qual Je&U& o foi em vida. Até 
&~ora, nos habituáramos a ou
vir o "dolce Chlsto in terra", co
mo o chamava Santa Catarina 
de Sena, falar do alto de sua 
cátedra. OU lê-lo em seus pro
nUDCJamentos numa linguagem 
IOleue ou convencional. Desde 
Leio XIII, aem dúvida, houve 
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EnclcUcas que romperam, pela 
sua lmportancia hl&tórlca, esse 
circulo de sUênclo e de distan
cia, que separava as palavras do 
Pontífice dos olhos e dos ou11-
dos daqueles a quem ele se di
rige "urbi et orbi". Rerum No
varum, Quadragesimo Ano, Ma
ter et MagJStrs. Pacem in Terri&, 
Populorum Progressio foram 
brados que ecoaram por todos 
os quadrantes e por vezes mu. 
daram os rumos da história con· 
temporanea. Todas elas, porem, 
até a recente Redemptor Homi
nis, solenemente redigidas em 
moldes mais ou menos rituais. 
Agora, pela primeira vez, um 
Papa desce para a arena livres· 
ca, como um slmpres escritor e 
para comentar os acontecimen
tos do dia e das ruas. t um pas
so enorme. Uma volta às on
gena. Como Jesua falando aos 
seus dl.licipulos ou às multldoes 
da Palestina <da Sua Palest:ua, 
agora roubada aos seus dono.i 
naturais e tradicionais pelos 
ódios e vicissitudes histórlcas l, 
sem convenções nem interme
diários . 

• • • 
Anos atrás. uma fita cine

matográfica, As Sanddliaa do 
Pescador, de tipo premonltório, 
nos mostrava um Papa do futu
ro, vindo da Rússia e passeando 
à. noite pelas vielas romanas. 
MaiS uma vez se confirma o pa
radoxo wlldiano. A arte se an
t(cipando à natureza. Um Papa 
não nos vindo da Russia mas 4a 
Polônia. Também de um regime 
comunista. De um povo que, há 
meio século, mantém intacta a 
sua fé, contra leis iníquas que 
lhe concedem a liberdade gota 
a gota. Um Papa que quer ca
minhar em liberdade pelas ruas 
de sua cidade, sem ter neces
sidade de guarda-costas. Como 
diz 100 seu artigo sensacional: 
"Eu mesmo, eu o Pa.pa, para 
atravessar aa ruas de Roma, 
para visitar a paróquia de um 
bairro, devo ser vigiado e de
fendido por tantos agentes. Meu 
Deus, nã'o é concebívd tudo isto. 
11: preciso encontrar novos mé
todos, 1lovos comportamentos, 
para salvaguardar a segurança 
de cada pessoa e não somente 
do Papa. Exige-o o direito, o 

principio civil de convivência" 
(JB, 13/4/79). 

Nunca se viu um Papa es
crever com tanta naturalidade. 
Falar assJm, tratar assim dos 
problemas cotidianos, com essa 
!amlliaridade, esse desembara
ço, essa 1ntimklade, que vai de 
homem a homem, de coração a 
coração. E s a e o verdadelro 
··agg&orrnJmento", proposto por 
Joao .xxm. Nada de impositi
vo. Nada de hlerátlco. Nada de 
doutrlnarlo. Um homem falan
do aos seus amigos e comentan
do os fatos, com a espontanf:i
dade de tratar dos acontectmen
tos cotidianos e dos aborreci
mentos sofridos em comum. Is
so que deveria ser o dia-a-dia 
do verdadeiro pai e chefe, só 
agora, dois mUénios depois de 
Cristo, é que nos aparece como 
uma novidade surpreendente. 
Sabemos que os gestos valem 
mais do que as palavras, embo
ra sejam apenas seus contra
pontos. 

Esse cesto de João Paulo n, 
que representa um retorno àa 
fontes, .passa a ser um pres
sentimento do :futuro. Tanto 
mais quanto as palavras que o 
acompanham, ressoam como um 
brado de alerta e um apelo ver
dadeiramente patético. Para nos 
então, que acabamos de ler 
aquela Infame peça de literatura 
de Esquacirão da Morte, com 
que o po1Jc1allsmo da Ditadura 
deixou a marca ignóbll de sua 
passagem, as palavras desse ar
tigo smgularissimo, como sinal 
da I&reJa no mundo moderno, 
aoam como uma advertência 
mais impressionante do que se 
flgurassem numa enciclica. :a: 
quando o Papa toca no ponto 
crucial da luta contra a insegu
rança individual em regimes de 
qura!lça estataL 1!: com ver
dadeiro frêmito interior que le
mos pa.lavras como as seguintes: 
''Todos juntos, devemos pro
curar 011 meios para podermos 
defender-nos. Não se trata de 
perseguir outros homf:ns ou 
grupos de homens, mas de criar 
pre&~~upostos para uma vida 
mais humana, para uma vida 
mais segura". 

O sistema policial de uma 
lel de segurança como a nos
sa, a velha ou a nova, procura 
em vão alcançar essa segurança 

por métodos invertidos, poli 
buscam elimmar os efeitos pela 
:força, sem eliminar a.s causa.s, 
que são de caráter eminente
mente social. Como diz esse ar
tigo: "A bw;ca dos slstemu 
mais idõneos para enfrentar 
esses fenômenos degenerativos 
não pode prescindir de uma 
análise das causas <sicl, que es
tão na origem de uma realida
de sempre mais dramática. :a: 
preciso interrogar-se, se o tu· 
multuado e rad)ldo progresso so
cial, que não elimlnou os dese
quilibrios ent.re as classes, que 
não ·distribui equanimemente o 
trabalho e o bem-estar, que não 
resolveu os problemas da gente 
pobre, é preciso interrogar-se se 
tudo isso não originou uma Vi
sao distorcida da vida, multo 
distanciada dos valores morall 
e espirituais do homem". 

Essas palavras candentes e 
atualissimas de João Paulo II. 
tão na linha do que disse ao po. 
vo mexicano em Puebla, consti
tuem o que o nosso jargão poU .. 
cdal chama de ··ln:futração co
munista na lifeja··, que a cam
panha recenr.e contra a PUC 
volta a trazer a lume, até mes
mo em ambientes altamente 
culturaiS como o do Conselho 

'Nacional de CUltura. 
E o Papa fala por experiên

cia proprJ.a, além de sua auto
ridade como Pasr.or Supremo da 
Igreja: '"Eu mesmo estou milito 
próximo dos operartos, conheço 
pessoalmente a tadiga, o suor de 
quem cumpre duras e humUdea 
mlssões, em todaa as c>artes do 
mundo. Na PolOnia, eram ope
rartos os meus colegas e am.Jgoa 
e o foram quando ful feito car
deal. V1Vl com eles toda minha 
juventude, e aqueles anos Ck 
trabalho !lslco humilde e auro. 
realizado em comum, têm para. 
mtm um significado ma1or do 
que a obtenção do dour.orado.u 
Não é jusr.o, não é humano, nao 
é cristão continuar com certaa 
&ltuações lgnóbeis, que dlo lu
gar à exploração do homt:ru pe .. 
lo homem. Creio ser urgente re
parar essa situação, em nivela 
nacional e mr.ernaClonai, .eegan
do as amplas diretriZes <la En
cíclica Mater et MI.Jigtstra" . Nio 
há dúvida alguma, já agora de 
que a infUtração comunista na 
Igreja é um fato consumado." 



o--

C 
OMO mínima contribuição 
para o próximo Dia do 
Trabalho, peço vênia para 
transcrever algumas sen-

. tenças sobre fil<Jsofia do trabalho, 
escritas em 1946, mas que, trlinta e 
tantos anos mais tarde, não .>ó 
continuam a representar o meu 
pensamento a respeito, mas refle
tem preocupações nacionais com 
um problema ainda hoje mais 
atual e mais patéti·co do que então. 
São retiradas do livro O Problema 
do Trabalho. Ensaio de Filosofia 
Econômica, Liv. Agir. ed., 284 págs, 
1947. 

• • • "Partimos do princípio de q!Üe 
o problema do tr!libalho, como qual
quer problema social, só pode ser 
resolvido na base de uma filosofia 
geraJ da vida. Mas que essa filoso
fia não pode, hoje em dia, ser uni
forme. Ao contrário. Só pode sadia
mente desenrvolver-se num clima 
de coexistência social. A Igreja, 
que outrora considerou com des
confiança o surto democrático, 
quando este erroneamente se aliou 
ao movimento anticlerical da Ma
çonaria ou se flUou à. !ilosofia ra
cionalista, é hoje a maior campeã 
de uma autêntica democracia no 
mundo moderno, como solução 
única para o combate violento en
tre os totalitarismos da direita e 
da esquerda. A democracia, taJ co
mo a Igreja a reet~menda, é o re
gime da liberdade pessoal e da va
riedaJde de tendências particulares 
e não de absorção dos direitos do 
povo pelo Estado, guardando a-pe
nas, de democracia, o tíbulo ... Nem 
a democracia burguesa de feição 
capitalista, nem a democracia pro
letária de feição comunista, em 
que a liberdade pesooal é sacrifica
da ao Estado ou à coletividade. 
Mas a democracia real, em que a 
pessoa humana é o bem social su
premo" (pág. 175). 

• • • "1!: sobre essa concepção real-
mente Integral da vida que assen
tamos a única ·filosofia do traba
lho capaz, a nosso ver, de sua: res
tauração, ou antes !Jnstauração, no 
posto que lhe compete. O grande 
momento que estamos vivendo, na 
história do moodo, se caraJCteriza 
por ser precisamente a primeira 
vez em que o trabalho pode vir a 

.. 

A .primazia 
ser colocado, efetivamente, no lu
gar que lhe compete na sociedade. 
Para isso estão co;nrcorrendo todas 
as forças do passado e do presente, 
mesmo as erradas" (pág. 168). 

• • • 
"Estamos em plena revolução 

social. Fomos educados na convic
ção de que era esse o maior dos
males contemporaneos e que 'tudo 
era bom, contanto que evitasse a 
transformação radical da ordem 
existe11te. A ex;pertência da vida 
nos ensinou, e os acontecimentos 

' históricos o confirmaram, tragica
mente, que essa transmutação é 
providencial. Represe~ta apenas a 
reação inevitável con:tra os erros 
da ordem burgueza dominante e a 
cumplicidade de um cristianismo 
tíbio e complacente. A revolução 
se fará •conos·co, sem nós ou contra 
nós. Conosco, se tivermos a lucidez 
de a compreender, a coragem de a 
enfrentar e a força moral de a es
piritualizar. Sem nós, se cruzarmos 
os braços e nos cristalizarmos na 
indiferença, no conforto ou no iso
lamento. C<>ntra nós, se reagirmos 
erradamente, por meio de alianças 
anaJcrôntcas .com formaJS políticas 
ultrapassadas, de apolo a regimes 
econômicos caJduc<Js ou de apego a 
privilégios sociais 1nsustenJtáveis. 
Assim fal<J, porql.fe este ensaio foi 
escrito especialmente pa,ra os ca
tólicos; porque creio na divindade 
do Cri·sto ·e de sua Igreja, que re
sistirão incólumes a todas as trai
ções; porque a História está aí pa
ra nos mostrar que as civilizações 
se sucedem, mas Deus não morre; 
porque reputo impossível ruma ci
vilização racional e feliz sem o 
concurso das virtudes infundidas 
pelo Espírito Santo e das verdades 
comunicadas pela Revelação da 
Velha e da Nova Alia,nça; porque 
vejo >com revolta a resistência que 
contin.uamos a oferecer ao que há 
de justo no movimento 'lllnd-ver.>al 
das massas trabalhistas, aJpegan
do-nos 11. cada momento a todos os 
pretextos, para ficar ao lado dos 
Ricos . contra <JS Pobres, dos Pode
rosos contra os Fraéos, dos Gover
nos contra as Oposições, da Direita 
contra a Esquerda, dos Conserva
dores contra os Revolucionários, 
como se a Igreja fo.>se 8ipenas, co
mo querem os posLtivistas, um ins
trumento da ordem ou, como que-
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rem. os marxi-s-tas, um bal•uarte da 
reação" (pgs. 221/222). 

• • • 
··o ideal capitalista do traba

lho é tão errado como os outros. 
É mais errado do que os outros. É 
um ideal egoísti(!o, materialista, cí
nico, que afinal vicia o exercício do 
trabalho c provoca o desprezo. tan
to pelo trabalho manual, como pe
lo trabalho intelectual• ou espiri
tual. É o oulto do capital. . . No so
cialismo humanista, que se conser
ve nos limites da economia, não 
invadindo o campo filosófico · ou 
religioso, o culto do trabalho é li
mitado pelo próprio conceito de li
berdade, que passa a ser um ideal 
superi-or. 

• • • 
A ordenação do trllibalho à co

munidade não é absoluta. O traba
lhaJdor conserva direitos intangí
veis que a sociedaue não pode des
conhecer. Por isso mesmo, dissemos 
ser o socialismo como si~tema eco
nômico (desde que seja 31penas um 
sistema econômico e não uma filo
sofia materralista da vida) mais 
c<Jmpativel com a cristianização da 
sociedade do que o capltalLsmÓ" 
(págs. 203/204.) Hoje eu falaria em 
capitalismos e socialismos, no plu
ral. 

••• o 

"Para que multidões humanas 
não morram de fome, em meio à 
proliferação do luxo e da riqueza 
contemporaneos, só há um C8iffii
nho: a solução da 81tlrtinomla capi
tal-11rabalho pela di'sseminação da 
propriedade ê pela supremacia do 
trabalho. Ambas ilumLnaJdas pelo 
bem supremo que é a [pl'órpria ca
ridade. Deus é amor. Se assim Deus 
nos amou, devemos t8Jmbém amar
mo-nos uns aos outros. A mobiliza
ção dos c8itólicos pa·ra essa tarefa 
não se limita a este ou àquele con
\inente, a esta ou àquela nacionali
dade. Somos todos chamaJdos de 
um extremo a outro do universo. 
Por toda parte se ouvem os clamo
res de ódio dos trabalhadores sem 
fé ou as imprecações desesperadas 
dos operã.rios fiéi's. E por que cla
mam as classes operárias? Porque 
as classes proprietárias se refugia
ram num cristiwnismo dessorado, 
utilitário, sentimental e medíocre, 
trabalhaJdo pelo meado ou pelo inte-

resse e fugiram ao seu dever. A culpa 
é do ocistianismo? Não. A culpa é 
dos cristãos. A culpa é nossa. Nos
so, .portanto, o dever de estar à tes
ta e não à margem ou a reboque de 
todo movrmento que rest~beleça, na. 
sooiedade, o equilíbrio perdido. Ou 
melhor, jamais a-lcançado, como de
via ter sido. O dever é de todos e 
por toda parte. 'A volta ao equilíbrio 
não é a equiparação do trabalho ao 
capital, ma:s a supremacia propor
cionada daquele sobre es.te ... 

A nova civilização pretende a 
justa supremacia do trabalho e a 
reaquisição da liberdade pela re
distribuição da propriedade. Eis o 
sinal dos nDvos tempos. O Bra,sil, 
com seus problemas particulares, 
não pode fugir do sentido univer
sal dos novos tempos. Somos um 
mundo só. Uma só humanidade. No 
limia.r sombri'o de uma civilização 
em que o pmgresso •técnico se alie 
ao progresso espiritual, prura elevar 
e dignificar um pouco mais a vida 
huma,na, é que nos encontramos; 
Se a futura guerra não reduzir o 
mundo a cinzas ... Para essa tarefa, 
de realizar a verdadeira revolução 
social ·dos novos tempos, é que es
tão mobilizados todos os homens 
de boa vontade. Não hã. povos esco
lhidos .ou !pOvos reprovados, nessa 
imensa mobillização pM'a o bem ou 
para o mal. A civilização brasileira, 
8ipenas em iníoio, tem de ser enca
minhada no sentido organico, que 
nessas páginas tentamos delinear. 
A pr~meira tarefa é a reabilitação 
do trabalho. Não pela polí·tica de
magógica. Não pelos discursos retó
r~cos. Não pelos livros apenas. Mas 
pelos fatos. Pela ida às massas. Pe
la elevaÇão e <iignificação orescente 
do povo. Por uma democracia de 
verdade. Pela elevação e pela su
prema-cia do trabalho e sua im
pregnação dos ideais imanentes de 
toda fidelidade à lição et-erna do 
Filho de Deus ... Façamos de nossa 
fé um instrumento de libertação 
social pelo trabalho. Pensemos que 
o trabalho sem Deus é capaz de ti
ranias tão insuportávers, quanto as 
provocaJdas pelo capLtal sem Deus" 
(págs. 226/229). 

• • • 
Depois de Puebla e da Redem1'

tor Homtnis, asstm -como das novaa 
perspectivas do trabalho em nossa 
ter.ra, essa,s páginas, de 30 a.nos 
pa:ssados, oCreio que conservam & 
mais pe.r.feita a.tualidade • 







... 
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N
A hora em que se preten
de iniciar, se não desde 
já um novo regime polí
tico, pelo menos a tran

sição para ele, e nesse sentido jul
gamos imprescindível a convoca
ção de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, devemos chamar a 

=f atenção para uma opra de ~ 
::1 ctr:mentaçao pglítica, pubjkada-o 
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os futuros elanme<>f110T"<<><, 
novo regime brasileiro, atraves de 
uma assemb1e1a Constnumte. .h: 



<j/6\'~ D:a coexistenc1a ,ao~ coilVIVIO· 

D 
O I S acontecimentos 
imprevistos e aparen
t~mente co_ntraditó
rws marcarao prova

velmente este nosso ano de 
1979, na história do mundo 
contemporaneo: o reatamento 
de relações diplomáticas entre 

_os Estados Unidos e a China,. 
assim como a fundação da Re
pública islamica do Irã. O pri
meiro, como símbolo da possi
bilidade de uma aproximação 
entre Ocidente e Oriente. O se
gundo, como símbolo de suas 
dinculdades. A proximidade dos 
dois acontecimentos contradi
tórios é, aliás, a confirmação de 
um dos dados fundamentais da 
experiência internacional mo
derna, o imperativo do policen
trismo. 

No aug~ do imperialismo 
britanico e da sua ilusão do 
England rules the waves, o 
mais típko e genial represen
tante desse imperialismo, Ru
dyard Kirpling, formulou uma 
conclusão pessimista de sua ex
periência indiana, como sendo 
a impossibilidade de uma apro. 
ximação real e duradoura entre 
o Ocidente e o Oriente: East 
zs East, West is West and they 
never will meet. A uma con-
clusão ainda mais absu:vda che
gou o próprio Chu11chil, no fi
nal da Segunda Grande Guerra, 
ao proclamar, em seu infeliz 
discurso de F'ulton, que o mono
pólio da bomba atômica, pelos 
Estados Unidos, seria a única e 
exclusiva garantia de paz uni
versal. O mesmo fizeram, em 
sentido opostQ, os comunistas, 
ao erguerem o Muro de Berlim. 
Em todas essas manifestações, 
ou se proclama o isolacionismo 
hemisferial como inevitável, ou 
se impõe a uniformização total 
da humanidade por um só tipo 
de civilização, como o próprio 
Dante, em plena Idade Média, 
o propusera em seu qonvivium. 

O isolacionismo hemisferial 
e ideológico foi o tiRQ de eo o-

líti:ca que levou os Estados Uni
dos ao desastre do Vietnam. 
Como levou nossos discípulos 
latino-americanos dessa geopo
lítica à imposição de tantas Leis 
de Segurança Nacional, como a 
nossa, e à política de um anti
comunismo sistemático, q u e 
expulsou Fidel Castro da OEA 
e o jogou nos braços do impe
rialismo soviético. 

Contra esse tipo de isola
cioni.smo ideológico ou hemis
ferial, é que o reatamento de 
relações diplomáticas entre Es
tados Unidos e China represen
ta uma reação radical benéfica, 
tanto em um como em outro 
país. Po~ a revolução cultural 
chinesa, no apogeu do maoísmo, 
foi igualmente um cerrar de 
fronteiras ideológicas e políti
cas, apa.rentemtmte tão irreme
diáyel como o do impe·rialismo 
soviético. Ao passo que o pós
maoísmo, pelo contrário, repre
sentou o movimento oposto,.não 
no sentido de uma ocidentaliza
ção da China, como aconteceu 
com o Japão depois de 1945, 
mas pelo menos uma racionali-

. zação de relações, na base da 
tecnnlo~ia e do bom senso. Co
mo os testemunhos mais insus
peitos. são concordes em atri
buir ao povo chinês qualidades 
de cordiaHdade moral que com
pletam sua extraord,inária vir
tuosidade físi,ca e intelectual, 
essa aproximação tem toda a 
pinta de se tomar, se não per
manente, pelo menos convin
cente. Mas não ca.paz de ultra
passar a linha de um sadio 
l.'ealismo. Pois são ainda os fa
tos mais recentes e até posterio
res a esse restabelecimento de 
relações diplomáticas, que im
pedem toda ilusão, nesse campo 
atribulado de uma paz armada, 
tão &versa da paz autêntica, 
que s~á sempre o ideal que de
vemos incessantemente buscar, 
mesmo convictos de sua utopia 
neste mundo. A invasão do 
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Camboja pelo Vietnam e deste 
pela China veio, desgraçada
mente, corrigir qualquer tenta
ção de idealismo, nesse campo 
aberto às mais trágicas voraci
dades e contradições. Nesse ter
reno não ·há branco nem preto, 
nem ótimo nem péssimo, mas 
sempre a 1inha col.eante do 
mais-ou-menos. Hélas! 

De qualque~r forma, porém, . 
esse reatamento de relações, en
tre dois ou três grandes colos
sos, de pés de barro ou tigres 
de papel (mas capazes de nos 
levar ao Armagedon da terceira 
guerra mundial) é um aconte
cimento positivo e a.uspicioso, 
nesse campo de minas explosi
vas em que pisamos neste fim 
de século. Por outro lado, a fun
dação de uma República isla
mica no Irã, conforme o curso 
imprevisível que venha a ter 
essa experiência singular do is
lamismo histórico, tanto pode 
ser água na fervura como lenha 
na fogueira, nesse confronto 
de hemisférios. 

Já tivemos ocasião, nesta 
mesma coluna, de transcrever 
textos autêntic.os de universitá
rios iranianos e is~amicos, em 
que um feroz anti-ocidentalis._ 
mo se manifesta do modo mais 

. categórico. Essa ira é fruto ine
gável da fome universal de pe
tróleo, há muito explmada pelas 
Sete Irmãs, que foi sem dúvida 
o fator principal desse renasci
mento de uma corrente históri
ca, que parecia para sempre ul
trapassada. O mais feroz na
cionalismo, óutro fruto do fim 
do colonialismo, tão típico do 
renascimento africano, é outro 
fator de isolacionismo que ten
de a tornar mais difíce.is e pre
cárias todas as te·ntativas de so
brepujar os choques imperialis
tas, que sempre foram, na his
tória da humanidade, a matriz 
dos mais catastróficos conflitos. 
O neo-islamismo, entretanto, 
que tenta aumentar as barrei-

ras entre Oriente e Ocidente, é 
por outro lado a prova da imor
talidade e da viabilidade do ta... 
tór espiritual, nesse choque de 
contradições políticas, econômi
cas e ideológicas, que ameaçam 
atualmente a paz entre as na
ções e os homens ·entre si. A di
vulgação de textos islamicos de 
moral política, ainda quentes 
de influência bíblica e até hoje 
quase secretos e entregues ape
nas aos eruditos e aos mullahs, 
mostra como desse próprio neo
islamismo fanático muito se 
pode aproveitar, no sentido 
desse humanismo universalista, 
que está no fundo de tantas 
contra.dições políticas e ideoló
gicas aparentemente inconciliá
veis. 

· O que resulta, entretanto, 
dessas ·contradições da política 
internacional da história con
temporanea, é o impe.rativo do 
policentrismo. Ao que tudo in-:
dica, o perigo dos imperialismos 
contraditórios é tentarem im
por um ttpo uniforme de civi
lização universal, ocidental ou 
oriental, capitalista ou comu
nista, racista ou continentalis
ta. A coexistência dos contrá
rios, quando orientada pelo 
ideal do convívio, representada 
pelo · policentrismo político e . 
pelo hum.anismo espiritual, nos 
mostra a sabedoria simbólica de 
um v-elho apólogo :Q.indu. Um 
indiano, um chinês .e um nor
te-americano foram passear na 
floresta e descobriram uma be
líssima cascata. O hindu cruzou 
as pernas e mergulhou numa 
profunda meditação. O norte
ameriCano lamentou o desper
dício tecnológico de tanta ener
gia aquática. O chinês foi bus
car os amigos para ali fazerem 
juntos um piquenique. Ai de 
nós se os meditativos, os prag.:. 
máticos e os cordiais não sou- . 
berem vencer suas discordan
cias, a fim de conviverem em 
paz. 
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E 
M 1900, aos ael.s anos de ida
de, eogapehado nos ombroa 
de meu pai, aas!stl, nos Cam
poa Eliseoe de Parl.s, à paaaa

PIA aolene do corteJo do entio Xi da 
Nrl1a. Em 19'11, ao1 85, &Obre mbllaN 
~ já melo bambu, Ullato 10 

:.411mo.ronamento de um tn1r1o de 1 
.U 100 anos. o malllalllo dt. hlatória. 
• 1138, prefaciado a t.raduçio doa 
,.._. de OJna1' Kba;yan por Octá
n, Tarqulnlo de SOuza já me despe
dia de&se mestre supremo de siba.rl
tiamo Intelectual, qu~ inebriara a 
DOM& mocldl.de de eotio, com o con
vite a desfrutarmos, enquanto tem
po, de todoa os aabores e perfumes da 
Ylda evanescente. Em 1979, é nova
meate da Pérsia, já transformada em 
lrl. 4U8 nos vem o exemplo da m&l6 
.recente e mala violenta das revolu
gõel. Nlnpém aaàe ae val dwar por 
multo tempo es.aa euforia, que pare
ceu por um momento fazer a unida
de do povo e já de novo se quebrou 
de modo talvez l:rreparávei, com a 
queda violenta da mooarquia corrup-
ta e a fundação, pela primeira vez 
a& h1at6C'la do iaiaml•mo, de uma· 
te,ptibllea Ulamfos. de boaa lnteoçõea. 

elo& 

~1E:::: ~~ F~ ou neua re-
que p»derf. vir a ._r 

MIIUI~l& ae nio conaeguir ser de
~ca. O mala importante deles, 
ao q11e parece, é o sociólogo Ali Sba
d&'tt, .recmflemen&e falecido. Duran
te aua vida, seus llvros eram não só 
NDauradoa mas proibidO& pelos fal
cões do regime. "'HoJe, depol.s de sua 
morte, seus livroa são vendidos ab
JOlutamente por toda parte, às cen
teoaa de milhares. Diante da tJnlver
lklade de Teerã, não apenas as 11-
narsas eatio c:helaa ct.les, mas os 
ft!Ddedorea das calçadaa há um ano 
que nio veodem aenl.o Shapa'tl ... Ba
te ajuda os Intelectuais iranianos a 
partirem à conqul.sta. do mundo mo
demo, aem renunciarem à sua lden
UIIIde de erentea ... Segundo ele diz 
.a v.m de seus llvroa, ··a. ré é que 
di ao Individuo aua determina.;io l 
11Ra • ao grupo sua aglutinação. As 
IOCiedades atéias aão tristes e pouco 
am.entea ... No humanismo l.slamico 
ele vê a única ideologia capaz, não 
eenas de aalvaz o Irã, mas também 
• povoa opr1mldos. 

Como se vê, poderá ser a volta à 
teocracia como solução revolucioná
ria. Segundo essa vl.sio da d.outrlna 
do humanlamo lllamlco: "'Doll prln

eapeclftcamente xut.aa csev
••• da Hber~: 1) o 

Jilt.tma\Jsaçio ... que po
...... a ,_.,frip, a do-

mlnaçl.o espiritual e polltica de um 
chefe sobre um povo que eapootaoea
mente a aceite; e :u a 1v.~tfça, que foi 
elevada pelo x1lamo ao nivel de prin
cipio teolótrlco ... o republlc&D•o 11-
lamico de Khamein;y, ~ ~ 
ldétu de Sbarla"tl ae Jotecr& U4'1Ma 
terceira. fase do lslamllalo <a fue ao
clolótPca, depol.s da teo1óliC& e a fBo
aófic&J, que repreeenta esaa forp DO
v a deite aéeulo, o neo-lalam.lamo, pela 
união total entre rtllgláo e polltiea. 
Como se vê, em ~ição radical aoa 
regime~ socialistas e aos regimes li
berais, mas baseada nos ~oaeeitos su
premos de chefe e de comunidade. O 
lra.nólOIO Yann Rlehard, tazeodo a 
exposiçao erit1ca das idéias desse pre
cursor da .república lsla.mlca, acres
ceGta: ""Podemotl dizer, com mí.nimo 
de exagero. que ele faz a critica im
placável de todos os totalita.rl.smoa, 
maa sanha com um total1tari.smo 111-
la.mlco, como ímJ.eo. aesundo ele, que 
respeita plenamente a peaaoa buma
na, só a submetendo a Deua, 86Dl re
duzir sua autonomia à c&l um exe
cutallte eeonõmloo. 8epDdo ele: "o 
Islam é a única. bale de uma ideolo
lla de prosreaao e de revolugio per
manente (Bk;), Jmpeclmclo toda VOlVo 
ao poder tlranico e 

••• 
Como ae vê, o neo-lalanU.smo que 

parece animar o novo resune iranla
no e de tipo elltl.sta tsupremae1a das 
mmorlasJ, e ao mesmo tempo crltl
co do capitaliSmo, do comunJ.amo e 
aa democracia liberal. Os neo-i.sia
mltas vêem. em toc1oa esae6 srandes 
JDOVlmeilltos pollticcle do mundo mo
derno, o per1io comum cio que cha
mam de oc~czliBmo. Como Gui
lherme n via no ··peri&O amarelo" o 
fantasma elo 4Bi4tiBmo. 

Há cerca de 16 anos, como In
forma o me&mo professor Yann Ri
ehard, um eac.ritor iraniano, Allvé 
Ahmad, escrevera wn violento pan-
1leto intitulado A OCíden.tt&l~. 
que a censura aempl'e interditou e 
em que se ba.seia hoje todo esse mo
vimento o.eo-l&am1co, 10 menos o de 
tipo xUta. que ecora IJquldDu, apa
reo.temente pua acapre, uma dl
nutl& que tiDb& Udo o p~ de 
CODVtfW O JJi. ~ Jolp ... Ir• 
muepeto~~~ 

Japão do Oriente lfidlo". B' conva 
essa oclden tallzaçio tecaol6P:&, tan
to eapltaliata como aoclalilte. (~ 
ra Já dlvidkta eotn comanlltu /8-
d.aJiin e oa fl611 ao 4JicRoU4hJ que H 
levanta asora eue nac1cm&Uamo 11-
lamico. • 

Segundo outro unlveraltlrlo ~ 
nlano, o profeaaor Mebdi Moutad. 
··o xU6mo seDJDre foi, desde auaa ori
gens, uma rellgião polltiea, nucidl 
logo após a crise da aueeuio dt 
Maomé. E" uma reüclio mtlpoder." 
Pela primeU"a vez qora 6 que um 
chefe xlita conquista o .Poder e 1n6-
t&la uma republica l.slaudea... !kllaa 
oportunldade hJ.Storica reaide talvea 
nesse fato do Xlismo ser wna reli
ll&O vU"gem no plano do prosreaao 
politico, pois nunca este"fe DO Poder. 
A classe mt.electualiraniiDa tem ho
Je a poas1bWdade de co.IMOr&r na 
definição de6Se Governo lllMD'co, que 
amda está ~ Inventar ... 1t11101 co
mo tudo l.sso é vago e avellturoi6. 

ouve proteeaor ~lo.. e 
de Econouua. Da tJniveraidadt de Tee
rá, ent.revl.st.ado 111tea da queda. 
Xá te por 1IIG Dio qujl 
~ ....... 
lU& 

co :na hllltckla 
uma reeuaa total à 011-
ciental. Nio ae·trata de uma lklqllea 
reJe1çáo elo al.stema de Vida ~ 
ca do OCidente, mu de valor• Que 
noa lora.m 1JDpoatos ••• Nós Somot .w.1oo 
lados pelo Ocidente. Tentaram lm• 
por-nos uma vl.cla eatraoha • DOU& 
t.ra.d.ição e à nossa hl.st.órta... ~ 
há uns 20 anos havia uma alDibioH 
ent.re o Oriente e o OCidente. Mas ae 
tratava de um movi.mellto natural e 
não ~w. Desde há 20 aaoa pas
aacios, essa violação assumiU uma di
mensão de 1enocidlo cul\ural. COntra 
iaso é que os irantanoa re111ram de 
modo violento ... 

Essas e outras declaraçõea doa li
deres intelectuais do lri aiDc:la niD 
se referem i.s p-andea traturu poU
tlcas que Já se eatão produzindo, cie
pol.s da queda da Monarquia. Qu...,. 
tiO ao destino dessas fraturas, no 
aentido democrático ou no IID
tido totalitário (pol.s essa dlatln· 
ção não é oriental nem oeldeotaa. 
mas universal>, a palavra tlnal c..._ 
rá ao futuro. No momento atual, 16 
pocremoa co~rovar que o m1Ul'de 
moderno é multo mad8 qrevllto • 
complexo do que o prevê a nOIIS& In· 
fausta Lel de Segurança Naclooal." 

Mu. com tudo 
tlrio ... liOIU ele Qall-
&erlo fa'W """ fi V..?-



C) 
~ 
<S 
~ 

~ 
' 

\:X) 

" n 
a::: 

-
·-\P 
~ 
L-

w 

~ 

-(Ó 

i 
\.... 

~ 

A
palawa · democràcfa, neste 
fim do "retlme «M exce
çio", eati na boca de todos. 
Tanto na doa que preten

dem. com o fim da exeeçlo, conti
nuar a Revolução de M, como na 
doa que cleaejam superá-la o\1 mes
mo reqá-la. Jf, portanto, um ele
mento euenclal para unir o povo 
brasllelro, na sua pluralidade livre, 
em tomo de um ideal comum. Qua
se uma unanlmldade. Mesmo que 
eSSe ideal, para a maioria, seja 
permanente e para a mlDorla, pro
vlaório e precario. Neua confuslo 
e neue choque de dlaparldades, 
aparente01ente lnsolúvela, há por
tanto um ponto comum de conver
gência. Uma baae sólida de ·par
tida para uma nova raae da Vida 
poiitlca nacionaL OU ae toma a 
aérlo palavra democracia. Ou aUen
ciemoa a respeito. 

Ora, mesmo os vestibulandos 
mala opacos Dio Jcnoram que de
mocrael& ~m povo t como água 
aem hidrolênlo. Uma contradlçlo 
noa próprlOa termos. Aallm como e 
dificll nepr que a mudança de re
stme, mesmo relativa e lmpertel
ta C!)mo ae eati operando, é devi
da t. vertflcaçio, pelos própriol pró
cerea da Situaçlo, que a m&l'llnall
•avio do povo é que determinou a 
crise crescente do · regime de exce
ção, lntclado há 15 anoa. Logo, a ló
gica mala elementar conclui que 
aó se pode supe~r essa crise e crtar 
um regime de normaa Juridicas e 
nio de exceçõe.a arbltrárlaa, por 
melo de uma partlclpaçio maior do 
povo na obra de crlaçlo de um no
vo regtme, auperior ao que ora está 
terminando. 

Pola bem, o que elitamos obser
ftlldo Del8a paaaaaem da exceçio 
t. rqra. e da lmpoetuza )ep.1 t. le
lll'dade e.u&6ntica, I que o povo 
COAtiDua totalmeate 8ltr&nho a ea
• trul&çio se o erro máytmo da 

sonhar 
exceçio foi reduzir o Governo au mo, como mal congênito do 
premo da n.aclonalida~ a uma . e passado, continua intacto, 
conversa int.lma de cinco JXócerea: · ,deeea conversa em familla, de 
entre quatro paredes, o ~eemo el'l'O . 0 povo não partAclpa, está naa-
clt' elitlsmo absoluto está se repn. · , 'nio só um secretariado, 
duzindo. O novo regime e~eve em todo um programa de um no-
avançado esta.do de gestaçao no ltf · ~e. Esse secret.ismo, que há 
andar do Banco do Brasil em :ara.· · luetroll coloca a DO.§& gente 
allia, ~r um g,rupo de lolciadoe . \A :martem, esta m.a.rcando 0 !lm 
e conspu~_dores do alto, enquanto 1> de' um regJJne e 0 11111clo Ido seu 
cem ~Hhoes de. brasileiros oy.vem 1 IUCeàOr. 0 a•o mats importante 
pelo rad1o ou leem nos Jornals o · 00111 que 0 anterior está se despe. 
l'8Sultado inapelãvel do que decl~ dlindo isto e a compra d-a L1gh& 
ram, drura.nte o dia ou na vé~• ..... • ' 
os dOnos da reitoria brasi:le.la'a. B· :- o . exemplc mala tiplco da atmos. 
dizer-se que esees magos do po.der -~~ mafitica de um .sistema de 
absoluto estão promovendo a no~ . . e ja.uela.s !ec.lla.das. Opm o 
demoeraeta bra&Ueira, quando - ~~ , lamento em recesso e as clausu-
no lri. 0 povo é que está ne.a ru.8l . do contrato oonte3t.aclas por au. 
e 0 "Cá no exílio.:. Não há fato des no assunto tcomo o reve-
mals real e concreto do que esu.· , _ os magiStrala art.Jgos ele Barbo· 

· lncoerêncle. rad.ical ent.re aa pai&. ~ Lime. SobrinhOJ, esse contra'o, 
Vra6 e 08 atos. Enquan4;o ae prqir. o~ menos escuso, ficarll como 
a democracia, pratica-se a mais , . nódoa em. noasa vüa publica, 
absoluta oligarquia . . Enquanto ~ • 11 não tw dev1d.amenr.e esetareoido 
pretende ln&talac um regime, em • i• lm])re!l~Sa e na tribuna paria. 
que o povo não seja mero eapect&. , ~tar. O manea de Lady Macbeth! 
dor, os re.sponsávels por esaaa ma
nobras secretas operam como se 
o povo não e~. E cootln~ 
a ser o mesmo rebanho que 16 
é tomado em co.naideração aa hora 
das convocações elet.torala e. ·......,_ 
mesmo, culdadosaménte c o n tJ,d·o 
~la rédea curta do ''voto de .._ 
bresto", fruto de sucessivos pa.eo..,.. 
maquila véllcoS. . 

Dtaculle...se mUlto a qua~ 
dos escolhidos para o seere~ 
do ·novo Presidente. l'{ão duvido daj> 
boas mrençõee. Mas ·Já se ~ ..,_ .. 
cluilr, pelas 1nd1oaçóes cpnjleeldQ, 

Enquanto 1SSO, o programa do 
aovo Qoyerno está se.nodo elaborado 
em jlegredo e se negam osr.enstva
.-eDtAt .aa duas medidas prelimdrla-
1'11, indús~á vela para que o novo 
~enio nasça contam.tnado pe
·'Íb· meamo virus qu,e lev-ou a exceção 
:a. llél' rejet~da pe.loa aeus prdprfOS 
J*bi'uín'aQores. .Pua que ·se 1 posaa 
M( • coragem de falar em demo. 
~a •. sem corar ou sem &orrlr, 
eAU medldas prellmmarea nlo po. 
dêm ser ,senão a anlBIJa e a Conatl
~. 

que o cr1térlo de eacolbia nio fo1 A anl&tl6, como .se prepara um 
o da seleção renovadora e sim, qua- ; ·'terreno para .la.açar as baaee de 

se . sempre, o da fidelldade~· _ ti-... :· uma ~Dit. ·. ruçio menos preeárie.. . do nwsta. Mas, por ma1s Jmportude i~~ fmplodúla ... A 
que seja essa ael e aem , . ' , .. ,.. . . ~. por sua 
que a escolha. de ~ea 40 . k. di!Gtro de . um prào ruoivel 
~ seJa feita em -, ... & '* 11101\ ~ que o 
particular e nlo na .... JJ6b,lea...li ~.- -.~ . . ·-. eoo~.telç6es ea
o · que Jmporta 6 mtftar- q1ié 8.i ~ .~ _, Para a con-

e;_ 
~(.lJP! 

cessãe da a.nlatl& ampla, 6 · perta. 
la mente preacindive.l a OODSulta ao 
povo, Já que os proteatoa contra ela 
lincl.w!tve daqueles que Dio he
sitam em proclamar aberta.mellte 
que a combaterão de ''metralhado
ra em punho" ... ), são apenaa relia. 
tlvos à sua amplkode ou provêm de 
uma mslgnUlc&llte' mmorla teno
r!s ta. o f>lebl8e1tlo tácito do povo 
brasllelro Ji votDu pela ILDMit.tL 
Quanto à Constituinte, essa alm, 
para ser realmente a base de um 
novo Regime, que nlo ae enverp. 
nhe de se pretender democcátic», 
tudo l!ndica que seja convoeada ee.. 
pecla.lmente para ease fkn, por 
meio 'de noV88 eletç&la. 

:a: tão importante a partlc1-
paçã.o do povo totlo nos tnbalbcM 
de recOMtrução do Reglm.e, que ae 
lmpõe ~ssa convocação eleitoral, 
qua.lsquer que seJam aa dlticW. 
dades dessas novaa eletçõe6. Se o 
mal maJOr que levoa ia reformu 
e ao "r1800 calculado", foi pree~a.; 
mente ~ .marginalUI8çlo do povo 
nas responaabllldadea do Govem" 
3Õ se poderio UlitaJar IIOftl Sna
i ituiçõea de tipo democrAtico. • 
começarem demOCinticamellte, llt8 
e, com a partlclpaçlo eleitoral • 
povo todo. 

Quanto à nova CoDatltuição a 
ser discu~ na Conat)tuJ.ntle, bastAr. 
lembrar que o mestre em eiêne!á 
polit.lea. e f1l1b lmpv em , Doaa 
inteUgentül, Atonao ArlDoa de Mello 
Franeo, está ·elaborando um • 
jet.Q De6f1e ieDtido, pal'á ~ 
desde Já, um ponto de JlU'tlda!' 
seguramente t6a melbor. ~ 
Não para ~ Jmpoa&o por Jei, ._ 
em 193'1, maa JMII'fa. ~ li__.. 
debatido DO par...... e J* 
opiniio pdbb. ae~ .._,. .... 
apenas um IOilho-de de. ~eeuo, e6Q\Ie9Uil o q·.a·~q~. ....... 
cuidar do JJCW.Jict .......... 
dos •'bôl1cfoa••. . ~ .. ' ~ 

~ 
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O neo-islamismo~ 
'f-}- ~'f -'~·~· Tristiio de Athayde 

I 

O 
tempo é ó grande promotor de sinais impre
vistos na ronda dos séculos. Por exemplo, 
para as gerações da primeira metade do nos
so século, o islamismo nada mais era. do que 

'"'-.la força histórica ultrapassada, que a partir da ba
!t.lha de Poit iers (1356) tinha gradativamente esgo
foldo sua capacidade de expansão imperialista. Manti
~ha-se aJPenas como uma espécie de museu histórico 
<re arquitetura e de poesia. Quando muito como uma 
reminiscência de glórias filosóficas passadas, quando 
na Idade Média o pensamento cristão foi abeberar-se 
nos Averróes e nos Avicenas, entre outros, para atra
vés do árabe e do hebraico conhecer o pensamento 
helênico e cristianizar Aristóteles e Platão. 

Foi, sem dúvida, o petróleo que despertou a bela 
e a fera adormecidas. Por muitos anos, 8.'! "Sete Ir
mãs" já tinham amplamente deglutido, em silêncio, o 
ouro negro e pastoso do subsolo saudita, iraquia.no e 
iraniano. Mas, um belo dia os xeques despertaram, e 
a partir de 1973, sacudiram em toda a Terra. as bases 
geológicas do capitalismo. Oomo hoje, ao nos apro
ximarmos do século XXI, também começam a sacudir 
as bases ideológicas do outro colosso político-militar 
do mundo moderno, o comunismo, que já começara. a 
se considerar dono do mundo. A fragilidade da irre
versível tecnologia moderna, até hoje, foi depender 
de uma só fonte esgotável de energia física, o petró
lieo. Mas enquanto essa fonte continua a ser a base 
principal de todo o parque energético contemporaneo, 
a consequência sociológica dessa riqueza geológica foi, 
sem dúvida, essa ressurreição do islamismo. Já agora 
se pode dizer que as três grandes forças sociais histó
ricas mais poderosas deste fim de século são: o capi
talismo, o socialismo e o .islamismo. O mais interes
sante, ou antes o mais sintomático, é que esses três 
movimentos císmicos da civilização contemporanea são 
derivados, direta ou indiretamente, de três grandes 
livros: a Bíblia Sagrada, obra de Deus; o Alcorão, obra 
de um profeta e O Capital, obra de um cientista social. 

Deixamos de lado, no momento, os grandes livros 
hlndus e chineses, que estão em outro contexto civili
zatório até certo ponto. Oomo Weber tão luminosamen
te provou e Sombart confirmou, foi uma interpretação 
ativista da Bíblia a fonte psicológica. do capitalismo, a 
partir do RJenascimento. Como foi, sem dúvida, a in
terpretação materialista da economia e da tecnolo
gia, na ascensão das classes sociais, por Marx-Engels 
e Lênine-Trotsqui, a partir da publicação de O Capital, 
qae explica o surto universal de socialismo e do co
munismo contltimporaneos. E agora, os acontecimentos 
mais atuais da política asiática e africana, principal
mente, estão revelando a força oculta e contida do is
lamismo, baseado também na lição de um livro. Na 
hora em que tanto nos quei.xamos; com toda razão, de 
que o pvogresso das comunicações orais estw desban
'OO.ndo a expansão dos livros, não é inútil recordar que 
foram três grandes livros, decisivos, as fontes espiri
tuais e intelectuais dos três maiores movimentos so
ciais planetários deste final de século. 

O abalo que essa. ,redlescoberta do islam.ismo está 
produzindo, nos dois colossos internacionais do nosso 
tempo, será possivelmente a maior surpresa histórica 
do fim do século. Os Estados Unidos, como símbolo 
mais típico do moderno capitalismo, foram duplamen
te derrotados nq. Vietnam e agora no Irã, depois de 
sofrerem em sua. economia o impacto :inesperado da 
crise dÕ" petróleo. A Rússia, por sua vez, e também 
a China, que ideologicamente buscaram seus funda
mentos filosóficos na falsa convicção de que "a reli
gião é o ópio do povo", estão verificando que ela pode 
ser, como sempre foi, verdadeira. ou falsa, ao longo da 
história, um clarim muito mais que um entorpecente. 
o renascimento lnes~rado d.o !slamism.Q ~to. 
veio mais Uill6. vez demonstrar, de um lado a 1na.ni
dade de leis histó:ciae.s cidel"fttinlatas, e._por outro lado 
a impnrtAncja da.~ ... .ouvicções religiosas n03 grandes 
movimentos sociais de massa.. Tanto na. Libia, como na 
Etiópia, em Moçambique, no Paquistão, no Egito, no 
Sudão, na Arábia ou no Irã o ressurgimento do isla
mismo tem toda a. aparência de um movl.lru}nto un1-
VJersal, como o capitalismo e o socialismo. 

A história da cultura árabe, pelo que podemos sa
ber através dos seus estudiosos, toda ela derivada ori
ginalmente de Maomé e do Alcorão, passou por doia 
períodos e está entrando em um terceiro. O primeiro, 
exclusivamente religioso, baseado na interpretação li
teral do livro básico e da descendência. de Abraão, via 
Sara e Ismalel. O segundo, o filosófico (violentamente 
combatido pelos mulahs), e "a .is~ se deve atribuir a 
extrema raridade de obras filosóficas escritas em ára
be, refugiando-se a filosofia entre os judeus" .(Munk), 
antes de vir revelar a Grécia aos escol~ticos crilstãos 
na. Ida.d<e Média. Hojle, porém, esta velha cultura teo~ 
lógica entra em seu período sociológico. A imporrtancia 
desse ayatollah. carismático, que entrou :para a História 
neste ano de 1979, nã,o é apenas a de ser um santo ho
mem, professor de teologia islamica, e di!!' ter conse
iUido levantar todo um povo derrubando uma monar
guia bimilenar. 

Pelo que se começa a revelar de seus escritos teo~ 
lógicos, sustenta ele "que o Alcorão não é um livro de 
espir1tualldade e sim de a.t!Jvida.des morais e socLais". 
Essa. inteJ.ij)retação meramente "beha.viorista" do Al
corão é rea~lmente (ao menos para mim) uma. perfeita 
novidade. Mas os acontecimentos sociab que estamos 
ultima~mente presenciando. rbanto no Oriente Médio, 
como no !Planalto a.sl.ático e no continente a-fricano, 
estão demonstramdo qué essa inte1:1pretação étiea. e ao-
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ric;;-mais poderosas deste fim de século s~o : .o capi
talismo o social.i.smo e o islamismo. O malS mtere~
sante ~u anbes o mais sinbomático, é que esses tr:s 
mov~entos císmicos da civilização contemporanea sao 
derivados, direta ou indiretamente, de três ~randes 
livros: a Bíblia Sagrada, obra de Deus; o Alc01·ao, obra 
de um profeta e O Capital, obra de um cientisba S()Cial. 

Deixamos de lado, no momento, os grandes livros 
hlndus e chineses, que estão em outro contexto civili
zatório até certo ponto. Como Weber tão luminosamen
te provou e Sombart confirmou, foi uma interpretação 
ativista da Bíblia a fonte psicológica. do capitalismo, a 
partir do RJenascimento. Como foi, sem dúvida, a in
terpretação material.i.sta da econ~m1a e da tecnolo
gia, na ascensão das classes soc1aJ:S, ,P_?r Marx-En?els 
e Lênine-'l'rotsqui, a partir da publlcaçao de O Capttal, 
que explica o .surto universal de socialismo e. do co
munismo con11emporaneos. E agora, os acontecimentos 
mais atuais da política asiática e africana, principal
mente estão revelando a força oculta e contida do is
lamis~o baseado também na lição de um livro. Na 
hora erd que tanto nos queixamos, reom toda razão, de 
que o p11ogresso das comunicações orais estão d:esban
'cando a expansão dos livros, não é inútil recordar que 
:foram três grandes livros, decisivos, as fontes espiri
tuais e intelectuais dos três maiores movimentos so
ciais planetários deste firlal de século. 

o abalo que essa redescoberta do islamismo está 
produzindo, nos dois colossos internacionais d~ ~o~so 
tempo, será possivelmente a mawr sur!Presa ~tónca. 
do fim do século. Os Estados Unidos, como s1mbolo 
mais típico do moderno capitalismo, foram duplamen
te derrotados 114 Vietnam e agora no Irã, depois de 
sofrerem em sua economia. o impacto iinesperado da 
crise do petróleo. A Rússia, por sua. vtez, e também 
a China, que ideologicamente buscaram seus funda
mentos filosóficos na falsa. convicção de que "a reli
gião é o ópio do povo", estão verifiicando que ela. pode 
ser, como sempre foi, verdadeira. ou falsa, ao longo da 
história, um clarim muito mais que um entorpecente. 
o renascimento inesperado do i&Jamisrru> .. pe;lÚAlJlto. 
veio mais uma. vez demonstrar, de um lado a inani
dade de leis histótiü.s ddel'BI:i:Biatas, e.,por outro lado 
a imnortancj, da convicc.õe& relil!'io.sas n.os qm.nil 

. .... 
movimentos sociais de massa. Tanto na Líbia, como na 
Etiópia., em Moçambique, no Paquistão, no Egito no 
Sudão, na Arábia ou no Irã o ressurgimento do ~la-
mismo tem toda a aparência. de um mov~nto uni-
VJe.rsal, como o capitalismo e o socialismo. 

A história da cultura árabe, pelo que podemos sa
ber através dos seus estudiosos, toda ela derivada ori
ginalmen11e de Maomé e do Alcorão, passou por doia 
períodos e está entrando em um terceiro. O primeiro, 
exclusivamente religioso, baseado na interprelbação li
'teral do livro bá;sico 1e da descendência de Abraão, via 
Sara e Ismael. O S'egundo, o filosófico (violenba.mente 
combatido ~Ios mulahs), e "a isso se deve atribuir a. 
extrema raridade de obras filosóficas escritas em ára
be, refugjando-se a filosofia entre os judeus" .(Munk), 
antes de v1r revelar a Grécia aos escol~ticos cristãos 
na Idade Média'. Hoj1e, porém, esta velha cultura. teo
lógica entra em seu período sociológico. A importancia 
desse ayatollah carismático, que' entrou para a História. 
neste a.no de 1979, não é apenas a de ser um santo ho
mem. professor dJe teologia :lslamica, e cre ter reonse
iUido levantar todo um povo derrubando uma. monar
guia. bimilenar. 

Pe'lo que se come~a a. xevelar de seus escritos teo
lógicos, sustenta ele "que o Alcorão não é um livro de 
espiritualidade e ·sim de a.tllvidades morais e sociais". 
Essa in.ter,pretação meTtallllente- "behwviorista" do Al
corão é 'reallmente (ao menos para. minl) 'Uma. perfeita 
novidade. Mas os acontecimentos sociais que estamos 
ul-tim31Illen.te presenciando. !tanto no Oriente Médio. 
como no planaiw asi~tlco e no oontinente aJfrtcano, 
estão demonstramdo que essa inteiiPreta.ção ética e ao
cLológica do Alcorão é perfeit31Illente válida. O prestí
iio do islaanl..smo na de.scolonização da Africa. é um 
dado capital e um dos sinahs do nosso tempo. Até oa 
dirigentes mais desfrutáveis, como o "Imperador" Bo
kassa, estão se convertendo !liO Lsl<annl.smo. E o a-colhi
mento entusiasta que este vem ·tendo no black power 
norte-americano é tllimbém sintomático. Enquanto 
João Paulo II nos !llcena com a "terceira via" do hu
manismo cristãQ por mel-os nã.Ó violentos, para. supe
rar a. antítese ca.pitali~mo-comunismo, este :tim de sé
culo nos brinda com essa terceira. via de ti;po islami
co em que uma fé religiosa. intrépida e um morali&mo 
raná:tico se a.U31Ill a uma violêooia. a.l'iJllada, que não 
hesita em i)rocl!llmar "santa.·~ a. guerra., quando assim 
definiqa pelo clero. Assim oomo não hesita em corta.r 
as mãJOS dos ladrõe·s ou a.pedrejar a.s adúlter~. na. ba
se de um rigoroso machismo • 

• • • 
Por mais que seja digno da maior veneração esse 

grande chefe re-ligioso carismático, sob cuja inspi.ra
ção todo um povo se levantou para. banir um regimé 
ditatorial absoluti:sta, policial e corrupto, temo muito 
que a mutação iraniana. seja apenas Urma troca de dl
ta{!ur!lls. E as ditaduras de inspiração religiosa são as 
mais perigosas e fanáticas. Essa ressurreição do isla
mismo, longe de concorrer para a paz e a fraternidade 
entre homens e nações, •Corre o risco de ser apenas 
um dado a mais de força e não de espírito, a despei
to de suas origens profundamente místicas, mas tam
bém de tradições históricas agressivas e imperialistas. 

Seja como for, mais uma ditadura corrupta foi 
derrubada, o que nü.'J dev·e regozijar. Mas, ao mesmo 
tempo, mais uma onda de fanatismo vem somar-se às 
que os novos cavaleiros do Apocalipse já desencadea.
ram nesta nossa trágica transição de séculos. 



AS FOTOS DE UM 
PERCURSO SINGULAR 

A NTIGA residência do mé
dico José Martins Rocha, < :: · 
político filiado ao Partido 
Liberal, o antigo solar, 

construído por volta de 1860, hoje 
sede do Museu Histórico do EstJdo do 
:Rio de Janeiro, acolhe, em Niterói, a 
exposição fotográfica itinerante sobre 

e a obra de Alceu Amoroso 

o fo . 
~~•~rmin.ar o grau de impor
Cância vida de um homem que 
afirmou só ter vivido plenamente na 
velhice, depois dos 60 anos, tomava 
difícil recompor sua infância, juventu
de e maturidade. Mas lá estão regis
tradas as dúvidas e incertezas da ju
ventude, fase conturbada que quase o 
levou ao suicídio em Veneza, o espíri
to vivo e alegre do pensador e escritor 
que, internado e com dores fortes, 
reagia com humor quando o neto 
Mauro Senise tocava para ele. 

Montada por uma equipe da Fa
culdade Cândido Mendes, programa
ção visual das arquitetas Vera Gervá
sio Neves e Janette Costa, resultado 
de um trabalho exaustivo, só uma 
parte não exigiu grande esforço: apai
xonado pela foto~rafia, mandava-as 
para a filha Mana Teresa com as 
legendas. 

Em preto e branco, exceção ape
nas para a fotografia da casa azul, 
sente-se a tristeza da infância- "co
mo criança não fui especialmente fe
liz, porque não considero isto muito 
possível nessa idade"-, o horror ao 
colégio que c]lamava de "casa de su
plícios", o Ginásio Nacional, mais 
tarde Pedro li, o desejo que acalenta
va em jovem: ser motorneiro de 
bonde. 

Alegre e jovial, dançando como 
um jovem no casamento de uma neta 
em Campinas ou abrindo os braços na 
casa em Petrópolis, está registrado o 
nascimento de Tristão de Athayde, 
reafirmado em carta escrita por Al
ceu ao Tristão, o convívio com a 

fanu1ia na fazenda em São Lourenço, 
onde encontrava "a douceur de vivre" 
e o gosto pelo magistério, do qual foi 
aposentado aos 70 anos, catedrático 
de Literatura na antiga Faculdade Na
cional de Filosofia que era: 

- Acho que o magistério, dentro 
de toda a minha alegria, todo o profis
sionalismo, de minhas limitações pes
soais.e da falta de preparação adequa
da, foi a minha vocação específica. 

Mas ali está também o percurso 
difícil do homem que, independente, 

trilhou um caminho singular: do ag
nosticismo passou para o catolicismo 
militante ("pensei que ser católico era 
ser de direita"), ao qual se converteu 
em 1928; do integralismo ao socialis
mo cristão que o transformou nos anos 
70, especialmente, no combatente nú
mero um contra o arbítrio e o autorita
rismo. 

Aberta no antigo Palácio do Ingá, 
Rua 'Presidente Pedreira 78, até o dia 
13, a exposição, que será levada de
pois ao Palácio das Artes, em Belo 

Horizonte, terá ainda duas palestras: 
uma hoje sobre o pensamento social e 
o jornalismo, a cargo do historiador 
Hélio Silva, e outra, dia 11, sempre às 
20 horas, sobre o homem de letras, 
por Josué Montello e Antonio Carlos 
Villaça, presidência de Cândido 
Mendes. 

No horário de llh às 17h às terças, 
guintas e sextas-feiras, a ~xposição 
f1ca aberta às quartas-feiras das llh às 

-22h e aos sábados, domingos e feria
dos, das 14h às 18h. 

em couro, unue 
o pensador cató
lico (morto em 
agosto do ano 
passado, antes 
de completar os 
90 anos) enco
lhia-~e para ler 
ou stmplesmente 
pensar, está lá, 
mtacta. Como, 
no quarto de ves
tir, as bonecas 
que comprava, 
com muita fre
qüência, para a 
mulher ou ainda, 
no sótão manda
do construir por 
ele, sem muita 
obediência às re
gras arquitetôni
cas, a biblioteca 

com perto de 40 mil volumes. 
Pintada, jardim refeito com begô

nias florindo em rosa, a casa ainda 
não está aberta à visitação pública 
mas já foi inaugurada. Especie de 
sucursal da sede, na Cândido Mendes 
da Praça XV, do Centro Alceu Amo
roso Lima para a Liberdade, aguarda
se um convênio com a Prefeitura de 
Petrópolis para definir quem a admi
nistrará e conservará. Mas os projetos 
estão em estudos, como a realização 
de cursos, palestras, seminários e até 
música de câmara. 

Depois de definidas as responsa
bilidades, uma entrada i'r tde1oenâer1te. 
pela lateral da casa, ... ,,.,...;,,;.6 

dade e ao espírito crítico e agudo do 
homem que, escritor de quase 100 
livros, adotou o pseudônimo de Tris
tão de Athayde em 1919, no O Jornal. 
No dia 14 de agosto do ano passado, 
às 18hl0min de um domingo, morre-
ram os dois. · 

Se o andar de baixo e mais o 
escritório serão algo como um museu 
do escritor, bem ao estilo dos existen
tes na Europa, três quartos de empre
gada no segundo andar, transforma
dos em salas, servirão para os cursos e 
os dois do primeiro piso, de sede 
administrativa. Há ainda uma peque
na área ao fundo, cozinha arejada 
mas despojada de qualquer luxo, com 
azulejos brancos, dois banheiros. 

Filhos e ne'tos mais velhos estão 
no Centro. Maria Tereza Amoroso 
Lima Senise (são 18 netos, 19 bisne
tos), filha de Maria Helena e Nelson 
Senise, é secretária-executiva e está 
tratando l}ão só das exposições, como 
da casa. E ela quem conta que, antes 
das obras, tudo foi fotografado para 
que móveis e objetos ficassem no 
mesmo lugar em que Alceu os deixou, 
exceção para alguns quadros levados, 
roupas e bonecas. Comprada por 
Cândido Mendes para ser sede do 
Centro (cujo presidente de honra é 
Sobral Pinto), a velha casa da Mosela 
mostra o despojamento de vida do 
pensador, sem q_ualquer luxo, ali onde 
ele ficou até ser mternado no hospital, 
em Petrópolis. 

- Ele ficava impaciente quando 
estava no Rio -conta Maria Tereza. 
- Queria sempre estar em Petrópo
lis, mesmo depois da morte da mu
lher. 

Do exterior as árvores escondem 
um pouco a fachada azul. Na varanda, 
grande, alguns poucos móveis bran-

• cos, grades nos degraus mandados 
fazer porque ele não conseguia descê-

areJaaa, a escnvanmna esta acopta<la 
à mesa de trabalho, velha máquina 
americana Underwood em cima, foto
grafia dos 60 anos de casamento sem
pre à vista, outras espalhadas pelas 
paredes, como a da formatura do 
CPOR, de D Hélder Câmara subindo 
a Ponte dos Carvalhos para a celebra
ção de mais uma missa, da filha Tuca 
(a abadessa Maria Tereza) saudando 
o Papa João Paulo li, em São Paulo. 

Na pasta de couro, recortes de 
jornais - um artigo sobre a Compa
nhia de Jesus e a cooperação com os 
partidos comunistas, outra sobre Leo
nardo Boff e a polêmica da teologia 
da libertação. Dentro das gavetas da 
mesa, pequenas cadernetas com ano
tações sobre orçamento doméstico, 
em 1929, caderneta de telefones e, 
curioso pela miscelânea de informa
ções, uma da mulher, em que eram 
anotados desde as revoluções de Mi
nas e do Rio Grande até saldos e 
débitos, dia em que a filha Maria 
Helena contraiu sarampo ou em que 
as copeiras foram trocadas. 

Respira-se, por toda a casa, calma 
e, ao mesmo tempo, inquietação inte
lectual refletida nos muitos livros que, 
antes empilhados sem qualquer crité
rio, agora estão sendo ordenados. 
Respira-se inquietação sobretudo no 
antigo quarto de empregada onde os 
arquivos estão cheios de cartas, de 
correspondência trocada vida afora e 
que, após catalogada, será publicada. 
Fora do conhecimento da opinião pú
blica ficarão algumas cartas enviadal 

cadas. Ali estão 
fanulias õe presos.llOlAI!JS, pessoa 
desaparecidas, dt quem via nele um 
homem destemido e corajoso. 

o quarto de dormir 
com móveis simples, 
mobiliário antigo, a 
demonstração do 

amor de Alceu por Maria Tereza, nos 
63 anos de casamento (ela morreu 
dois anos antes dele): em um dos 
aniversários ele mandou fazer uma 
grinalda, cópia da usada no casamen
to, e a pôs em sua cabeça, no caixão, 
retirando-a depois a pedido dos fi
lhos. Está em uma imagem em pedra 
sabão, na cômoda. Outros detalhes. 
como uma rosa de pano emoldurando 
um retrato ou, no quarto de vestir, ao 
lado, as bonecas que comprava, em 
tamanhos e feitios diferentes, toda 
semana, na Avenida XV, para pre
sentear a mulher. 

Guardada por um caseiro, a casa 
azul da Mosela em sua fachada, salas 
de jantar e estar- com o velho rádio 
Magnavox embutido em móvel de 
madeira, prateleira com discos e ain
da livros nas estantes de alvenaria -
~uarda os traços da vida do pensador 
mtactos. Casa que, juntamente com a 
sede da PraÇa XV no Rio, erá a 
continuação da obra de Alceu Amo
roso Lima e Tristão de Athayde, 
legado espiritual deixado antes de 
morrer a Cândido Mendes, no hospi
tal, doente saído de uma coma para a 
lucidez, na presença da fam!lia: 

- Quero que o essencial fique. 
Não posso lhe dar senão meu ideal de 
Igreja Católica, apostólica, romana e 
brasileira. Não é um privilégio, é uma 
responsabilidade. Não tenho mais na
da para lhe dar. Não tenho terras, não 
tenho fortuna. 

BEATRIZ BOMFIM 



cas e pouco a pouco crescentemente econômicas, 
com o advento do capitalismo moderno. ~ grandes lf 

l
rfãvegações dos secült\s XV e XVI, ~omovidas pelos 11 
povos latinos. logo ef!!..§eguida acompanhados pelos 
~o-sa~Qnios . se basearam nessa dicotomia entre 
elites ê ma5sas, tanto ao Ocidente como ao Oriente. 
E, entre eles, na África continental. Ao Ocidente, a 
América do Norte foi marcada pelo tipo político e 
econômico anglo-saxônio, em que predominava o 
espírito prático, enquanto a América Central e a do 
Sul eram marcadas pelo impacto da latinidade, em 
que prevalecia o elemento cultural e patricia! de tipo 
especulativo. Como a cultura foi, por muito tempo, 
um privilégio das class€ffiPériores e o patriciado era 
'também privilégio de rrunõnas, !Õl sobretudo na 
América Latina que essa dicotomia elites-massas se HJ 
tomou dominante, como elemento básico. das es,tru- BJ 

, tUras politicas. O BraSil não podia afastar-se desse 
tipo de colonização ibérica, que passou mais ou 
menos intacto, do período colonial ao período impe
rial. E deste, já um tanto alterado, ao período republi
cano. 

rx no plano dessa cultura secularizada, e 
o ia Leão XIIIl,.no da cultura religiosa, para 

s1mpliftcar ao ext'temo, ioram duas figuras típicas 
,1essa dupla revolução cültural simultânea, com o 
12E9gresso da industrialização, da política ideológica e 
?o capitalismo, 

· Como fruto dessa composição esdrúxula, de ele- jt: 
mentos adversos ou unifoimês, chegamos, em nossa 
te'ha e em nossos dias, com os movimentos revolucio
nários de 1930 e 1964, a uma mtuação de ~ís
ÍI}o sociológico intenso, com elites cada vez mais ~ 
pl'epáradas e ambiciosas, ê massas cada vez mais 
mar · das temente conscientes dos _ 
seus direitos. E a I e· a tanto católica como não 
católica, cad~ vez mrus pa icipante e angustiada por 
uma tomada de posições ativas, nessa grande ebUli-
ção sociológica que nos coloca realmente no limiar de ~ 
üina idade nova. 'tanto no plano mternacional como 
nacional. Em povos divididos entre elites e massas, 

1 cada vez mais afastadas e trabalhadas, ao mesmo 
tempo, pelo elitismo (lljpertmfta dp çoncejto de elite) 

, e pelo massi~pertrofia dp capcejto d e ma§.§as), 
1 
que represen!'am as conseqüências dissociativas do 

: conceito maniqueísta que, consciente ou inconscien· 
1 temente, se infiltrou, de modo profundo e generaliza· 
, do, em nosso organismo demográfico e em nossas 
• instituições políticas. 

• • • 
Essa di§§oçia9ão entre elites e massas, provocada 

pelo espín'tÕ maniqueísta e pela_J?_ressão dos aconte- F 
cimentos históricos, é um dos pontos-chave de 
atual situa ão co an do ponto-de-

. v ta social, como do ponto-de-vista leg!!!, O proble-

11 

ma da reorganização partidária, por exemplo, que no 
momento está na ordem do dia, assim como o proble· 
ma da volta dos exilados e da anistia mutilada, 
todos esses problemas fazem parte de um COI1Junto l
sociológico, tanto prático como especulativo, tanto 
' tecnológico como cultural, que se contracüZeffiõu se 
harmonizam, mas são todos interdependentes. Mas 
todos, cada gual a seu modo, sofrendo a influência r 
desse erwíiito manigueísta e dissociativo, de opor o 

, bem e o mal sem transicões, ora como dois anti valo-
, rés, puramente subjetivos ou imaginários, o que nos 
leva ao indiferentismo e ao conforrnismu. chaga~ f 
vivas de nossa rotina histórico-social; ora como dois 
~alore's soberanos ~ incompatíveis entre si, o que 

' leva ao fanatismo e à intolerância, ao ódio e às lutas 
ç. J ~iais..e r.aci~s. pela violência, e ao -ni · 
• a marxt . . 

Versao e um socj smo mac1co e uniforme, de um 
tipo unive~ cgmppj§mo, quando a realidade 
hlstórlca n \ra a coeXistência de vários tipos,9.e' 
socialism~ e de comUnismo. como de vanos tipos de 
ca italismo e de democracia, desde que renunciemos 
ao princípio falsamente filosófico e um manigueís- ,_ 
mo dissociativo e des!igurador. F 
- t nessa fermentacão e nesse choque de elemen-
tos históricos. que nos vêm de tradições e rotinas do f= 
passado, com elementos novos e cada vez mais rapi
'damente renovados, que vejo a ação malê!ica desse 
t S2irito dissociativo e a urgêrlêia de levar em conside-
!ação essa fratura crescente entre elites e massas, que .f=
nos pode arrastar a catástrofes sociais de que até -
'pouco terppo nos julgávamos imunes, por uma falsa f/~ '? 
compreensão de certos traços eyjd.entes em nosso rj ' 
temperamento na'cionaL que tanto podem servir ao 
nosso futuro, como desservi-lo, se mal-aplicados. A 
iltísão, tantas vezes invocada durante esses últimos 
15 anos, de que vivíamos em uma ilha de paz el 
prosperidade, cercada de mares soc1ãliriente revoltos, 
está sendo hoje violentamente dissipada. E o proble-
ma das relacÇ~~ entre elites e massas apresenta-se, 
col!l uma" prioridade absoluta, exigindo a desconcen· ~· 
tra ão do conceito de elites e a personalização do 
co~eito de massas 

~-



UH!e:ViStà ~w~'::~ J:I~i 
fundamental de nossa evolução 
nacional, que vem sendo .a da 
passagem do povo-massa, de 
uma posição marginal para 
uma posiçao participante, atra
vés dessa capilaridade demo
gráfica que é uma lei fundamen
tal de todas as civilizações. Ora 
exaltando a liberdade, pela vi
tória do espírito democrático. 
Ora exaltando a autoridade, pe
lo espírito totalitário. 

• • • 
Se o Movimento de 64, embo- · 

ra menos histórico e duradouro 
' que o de 30, foi mais contunden
' te, é que atuou com muito mais 

violência e arbítrio; causou 
muito mais sofrimentos huma
nos; tolerou a monstruosidade 
policial da tortura; foi muito 
Inais artiftcial e mimetista, ba
seando-se sociologicamente em 
uma tllosotla da "segurança na
cional", elaborada" nos Estados 
Unidos e brutalmente executa
da nos Estados Desunidos da 
América Latina, demitiu, cas
sou, baniu, torturou e criou to
da uma diáspora de exilados, 
que agora estão voltando, rein
tegrando-se, recobrando seus 
direitos politicos, reassumindo 

. as cátedras e, com tudo isso, 
tomando muito mais complexa 
a volta a uma evolução política 
normal da nacionalidade. E não 
foi apenas o famigerado AI-5 
que provocou essa subversão 
nacional, muito mais subversi
va do que a punida, de modo 
tão inumano, pela repressão mi
litar e policial da ditadura. Pois, 
desde o AI-1, mais de 400 funcio
nários e professores já tinham 
sido expulsos de suas funções, 
por motivos exclusivamente po
líticos. Por isso é que a volta à 
normalidade está sendo hoje 
muito mais diflcil do que em 
1945. A diáspora do exílio é que 
terá influído mais profunda
mente no espirito do povo brasi-

. leiro e, se não criou uma psico
logia nova, provocou um aspec-

1964, são particillãrmente inte
ressantes. 

"Não fosse pelos meus filhos 
eu iria ao Brasil e não para o 
Brasil. Estar longe de lã não me 
angustia... Para mim o Brasil 
não é uma necessidade, como 
talvez o seja para outros exila
dos. O medo que tenho é de 
começar a sentir saudade do 
exterior. Na verdade, acho que 
minha saudade vai começar 
agora. O que me provoca angús
tia é justamente o ftm do exí
lio ... No exílio, vivi experiências 
importantes, que me . tornaram 
menos imbecil do que eu era no 
Brasil Sai de lá cheio de certe
zas e agora volto cheio de dúvi
das. Das experiências, destaco 
três: a Polônia, pais socialista; 
os Estados Unidos, diferentes 
de qualquer outro país, e a Itá
lia, pela fertilidade das idéias ... 
Uma democracia (como a brasi
leira) que deixa à margem mi
lhões de pessoas é apenas uma 
democracia para classes alta e 
média. O que mais me assusta, 
na minha volta, é o tipo de 
civilização que o modelo ditato
rial criou. Como serão as rela
ções humanas no Brasil de ho
je? Creio que esse modelo não 
tem um IIÚIÚlJlO de conteúdo 
humanístico. E um modelo de 
capitalismo selvagem". 

Depoimento precioso. As 
montanhas se vêem melhor de 
longe que de perto. O depoi
·mento de sua mulher, também 
professora, Valentina da Rocha 
Lima, é igualmente importante: 
"Agora, na hora de voltar, a 
primeira dúvida que me assalta 
é se vou ou não me reconhecer 
no Brasil. Será tudo familiar? 
Mudei eu? Mudou o Brasil? ... A 
sociedade brasileira é hoje mui-, 
to competitiva, extremamente 
~ssiva, consumista, e isso 
nao me faz sentir bem... Será 
que não me vou sentir estranha 
no meu pais? ... " 

••• , to novo de nossa psicologia co
letiva Certa ~ generali- Quanto ao nisei mineiro Chi
zada Certa ãnsia de precipita- zuo Osava, • jornalista: "Yivi 
ção em face da vida. Um exibi- muitas experiências i1lteressan
cionismo artiftcial em contraste tes, tristes umas, maravilhosas 
com o recato tradicional Há outras ... Em Angola descobre-se 
povos, na história da humani- , que a África é outro inundo .. .' 
dade, para os quais o exílio, Angola signiftcou para l1!im. 
imposto ou mesmo voluntário, uma vacina definitiva (espero) 
criou caracteres permanentes. contra o dogmatismo, as idéias 
O mais famoso e espetacular de preconcebidas, absolu~. prin
todos eles é, naturalmente, o do cipalmente em política. E que vi 
povo judeu. O mais jovial e pito- gente morrer e matar aos gritos 
resco, o" dos ciganos. O inais de "Viva a dialética, abaixo a 
trágico e atual, o dos palestinos. metafisica", num pais de 85% 
E, já agora, o dos boat people. de analfàbetos ... O Brasil de ho
Em muitas Unguas universais je, visto daqui parece-me uma 
criaram-se palavras como diH- monstruosidade. Preocupa-me 
pora ou genocídio, para qualifi- como voltar e enfrentai esse 
car ·esse fenômeno histórico, monstro... Certa vez, aqui _ em 
que afetou todos os impérios, Lisboa, tive que tratar de um 
inclusive a mais moderna e vio- · assunto com um chefe de poli
lenta das ditaduras, a teocracia cia local. Ao saber que eu era 
islâmica do Irã, que vem man- brasileiro, disse-me ter passado 
tendo a mesma opressão do Xá alguns meses no meu pais: "Não 
em face dos curdos. Nosso fenô- suportaria viver muito tempo 
meno atual do exílio e da volta .lá. .. A selvageria, a agressivida
dos exilados é uma gota dágua de, os métodos policiais brasi
(embora muitas vezes sangren- leiros o aterrorizam. Nem mes
ta), em face desses aconteci-· mo o fascismo salazarista per
mentos catastróficos, até mes- mitia tanta violência policial 
mo inspiradores de monumen- como no Brasil. O meu maior 
tos estéticos imperecíveis, co- receio é ter de entrat nesse 
mo a lliada ou a Divina Comé- vulcão": 
dia. Essa gota dágua, cercada O medo da volta é um dos 
de gotas de sangue e ·de sofri- temas decorrentes desses terri
mento, representa entretanto veis depoimentos do exilio. 
um dos aspectos dramáticos, Mas, pof outro lado, a volta 
com 'desdobramentos imprevis- desperta emoções contraditó
tos e inquietantes, de nossas rias. A professora Maria do Car
atuais viCissitudes políticas. A mo Brito, socialista, declarou 
volta de grandes figuras de exi- que: "Hoje sinto uma angústia 
lados, como Leonel Brlzola Mi- enorme, freqüentes pesadelos, 
guel Arraes ou Luis Carlos Pies- repletos de todos os medos ... 
tes, certamente o mais univer- medo de tudo que signülca o 
aalmente famoso dos três, está capitalismo selvagem brasilei
produzindo um impacto nacio- ro. Por outro lado, há uma 
Dal, cujas repercussões podem imensa saudade, uma imensa 
mudar, até mesmo catasíroft.ca- esperança, uma grande fé no 
mente, o nosso futuro, se a nos- nosso povo. Acho que a espe
sa proverbial capacidade de ab- rança é maior do que o medo". 
sorção de raças heterogêneas Esses desabafos dramáticos 
não souber diStinguir o que há representam um choque tão di
de sadio e o que há de arriScado lacerante, nesses e em outros 
nesse choque político e pessoãi exilados, que essa experiência 
não de transfusão de raças mas da psicologia do exilio, in ani
de transfusão de paixões, no ma nobile, podem ter um efeito 
organismo nacional nos tempe- profundo em nossas relações 
ramentos indlvidüãiS e até mes- pessoais e na própria psicologia 
mo nos ambientes domésticos. ao nosso povo. 

~·-

..... 



já um novo regime polí
tico, pelo menos a tran

sição para ele, e nesse sentido jul-
gamos imprescindível a convoca
ção de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, devemos chamar a 

=1 atenção para uma opra de <h 
~ c~mentaçao pçlítica, pubjka.da-o 

llliQ passado e que passou aparen
temente despercebida. No entan

-d to, o conhecimento dos textos que 
-~ ela registra e comenta e uma base 

capital para a futura reorganiza
ção institucional da nossa nacio
n,alidade, depois de um longo pe
nado confessadamente classifica
do "de exceção". A obra é a se- ·~ 

~
gu.Jnte : Leg~do Porj;~ di ocY. 
dente o R mem e R ad con-
densação de Adriano MD'reira 
Alti.andr.o Bugallo e Celso Albu~ · 
querque,... ed. Difel, 543 páginas. 
1978", 

sao 
~-~..,.~~~·~,~como ambos o são da 
·111'""'"'"1"'-'"u.a. ou da Religião. Pois o 

próprio ateísmo é uma forma de 1 
rell~pão, por vezes tão fª~ 
como esta, em suas extra la~ 
polltlCO...SOClO 0~1cas.. 




