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-------Natureza, tema e variações------

pooEMos~ reza sob três principais 
pontos-de-vista. o lllosófi

co, o estético e o sociaL 
1-oo ponto-de-vista filosófico, 
ela se apresenta a nós como cau
sa efteiente ou como causa ins
trumental, segundo uma filosofia 
da vida imanentlsta ou transcen
dentallsta Para os imanentistas, 
a natureza é autopropulsora Mas 
divergem, entre si, em face do 
detenninismo e da contingência. 
Para os deterministas do evolu
cionismo naturalista e do cientifi
clsmo materialista do século 
XIX, a natureza atua como força 
absoluta e irreversivel. Os neo
imanentistas do nosso século, po
rém, recusam esse absolutismo e 
dele excluem a bioesfera, como 
sendo "essenclalmente imprevisí
vel". O mais famoso desses neo
imanentistas, ao considerar as re
percussões sociológicas desse de
terminismo ftsico, em que os ami
noácidos (A D N) bm o papel 
de Deus ex machina, adota entre
tanto o conceito de Reino. como 
base de um "socialismo realmen
te clentmco que impOe institui
ções votadas à defesa, à exten-
~~ .. ~--~~~mo 

traD.IceDdente das idéias, do co
nbecimento, da criação. Reino 
habitado pelo homem e no qual, 
Hbertado cada vez mais das coa
Ç(Ies materlals, como das servt
d()es mentlrosas do anbnismo, ele 
(O homem) poderia enftm. viver 
autenttcameote" (Jacques Mo
nod. Le basard et la nécéssité, 
1970, ~ IM). CoiM se vê, o 
imanentismo ê apenas um trans
cendentalismo sem Deus. 

Quanto aos transcendentalls
tas e vitallstas, embora atribuin
do à natureza um caráter instru
mental e não eftciente, também 
se d1stlnguem entre os que atri
buem essa contingência a uma 
força autônoma dentro da pró
pria natureza (os vitallstas), ou 
então a uma atuação constante 
da verdadeira transcendência di
vina através da natureza (teocen
tristasl, mas não de dentro dela. 
É nesse sentido que Etienne Gil
son costumava dizer que "a solu- , • 
ção para todas as dúvidas era o 
recurso à natureza das coisas", 
pois essa natureza integralmente 
conslderada não preeclnde do 
Onico Absoluto, fora e acima da 
própria natureza ftsica, pois, se 
essa é cega como a Justiça, só a 
Providência é vigilante como o 
amor. 
2-- Do ponto-de-vista estético, 
a natureza é o ambiente tlsíco, 

dentro do qual habita e atua o 
humano, procurando representá
lo, embelezá-lo, slmbolizá-lo ou 
destruí-lo. 

São as maneiras babttuall dal 
artes humanas ou mecAnicaa, em 
face da natureza. A pin~~ 
escultura, a mütdea;• peelll. 
arquitetura, a técnlea e a pró 
fotografta, ou aervem A aatureza. 
ou dela se servem. Ou procuram 
reproduzi-la e conservá-la. Ou en
tão recriá-la ou mesmo destnú-Ia. 
Pois quando Aristóteles deftnlu a 
arte como sendo "a Imitação da 
~", não pedia aos artistaa 
que copiassem a natureza e 11m 
que imitassem o modo como • 
atua, em sua livre criatividade. I 
nesse contexto estético que se 
incluem os artistas palsagtstas. 
Sejam eles simples jardineiros. 
Sejam eles verdadeiros artistas 
criadores e até misticos. Desde a 
lendária 8emlra.uUa, ao Jl0880 
grande Roberto Burle Marx, a 
arte dos jardins, de origem essen
clalmente oriental, com chineses 
e japoneses, persas e hindus, 
acompanha a vida e as paixões 
dos homens através dos séculos. 
A civllização é, sem dúvida, uma 
passagem do domínio da nature
za sobre o homem, para o domí
nlo do homem sobre a natureza. 
Mas só quando o homem foi aos 
poucos dominando a natweza e 
deixando de atribuir-lhe poderes 
pretematuraia, como fez o cha
mado animismo dos homens, das 
selvas, só ao afirmar a sua inde
pendência em face do poder ab
soluto dos ventos, das águas, daa 
marés e até dos terremotos, s6 
então é que os homens, mesmo OI' 
mala primitivos babitlmtel da~& 
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cavernas, passaram a ver na na
tureza o seu aspecto de belesa, 
que completa a ascensão do ho
mem em busca da perfeição Para 
só ralar em nosso Ocidente, nem 
os gregos, nem os romanos. nem 
08 medievais atributram á paisa
gem um valor estetico intrtnseco. 
Foi o Renascimento que desco
briu e valorizou os iardins para a 
arquitetura e a escultura E a 
paisagem para a pintura Os cas
telos medievais não tinham jar
dins. E as nossas casaa de l'a2len
da só tinham pomares ou hortas. 
Entre nós, só durante o Império 
é que a natureza começou a ter 

• aentJdo estético e, desde então, 
dWUI figuras se destacaram. Ola
zlou, nos tempos imperiais e arts
tocréticos; Burle Marx, cujo se
tuagésimo antversérto foi há dias 
merecidamente comemorado nos 
tempos atuais. Foi ainda a som
bra de Le NOtre e do neoclassici.s
mo francês que inspirou 08 nos
aos jardins p\ibllcos e particula
res até recentemente, depois do 
pn!Cursor do tropiCalismo, na fi
gura do Frei Leandro. Ainda 
quando Antonlo Prado Júnior 
embelemu de verde o 00880 Atel'
ro cadoca (C* nome lbe foi dado 
pelo povo e ninguém lho retirará), 
aiDda foram as linhas clésslcas 
reaascentistas, que traçaram o 
desenho dos nossos jardina públi
cos modernos. Só com Burle 
Marx é que a natureza tropical 
voltou a inspirá-los intencional
mente. E prevaleceu, requintada 
pelo gosto pessoal do artista, a 
qualidade individual das plantas, 
e não o barroco das estátuas ou o 
elésslco das árvores podadas e 
dos gramados geometrizados. Só 
então chegou o momento alto 
dessa arte menor, a jardinagem, 
que Burle Marx elevou ao rúvel 
de grande arte. 

~to ao aspecto poUtico
soelal da natureza, só veio a ser 
recentemente destacado, ao lon
go do grau de gigantismo da civi-
11zação urbanlstica e tecnológica. 
Na própria medida em que o pro
gresao da industrialização foi 
marglna.Uzado e servilizando a 
natureza. é que paradoxalmente 
o respeito por eJa foi crescendo A 
volta ao verde está sendQ mesmo 
uma das mais estranhas surpre
sas de nossa civilização tecnocên
trica. O excesso de artiftcio, que 
as artes mecAnlcas de uma civill
zação urbanistica provocaram, 
está-se voltando contra sl mesmo 
e provocando esse regresso, rela
ttvoe proporcional. da clvtlização 

às suas origens, ao esttmu1ar uma 
nova forma de polltica sob o ~ 
me de Ecossistema ou de Eco~ 
gta. Esse naturismo pollttco está 
sendo uma reação contra a desu
manização da sociedade e de 
suas estruturas fundamentais. Os 
partidos ecolócicos estão surgin
do na Europa, do choque entre 
ideologias contraditórias e de
cepcionantes e da hipertrofia tec
nológica, em que o ser humano, a 
pessoa humana, vem sendo cres
centemente esmagada. Já no ftm 
da civilização clássica na Europa, 
esse fenOmeno se produziu du
rante a Revolução Francesa. Em 
contraste com o terror, as can
ções de Fabre d'Ollvet e o roman
ce Paulo e Vlrginla (1'787), de 
Bemardin de Saint Pierre, ftze. 
ram furor Heranças de Jean
Jacques Rousseau e do Bom Sel
vagem No sécu.l.o XIX, a tecnolo-
gia norte-americana invadiu a , 
Europa. No século XX o ecologi&
mo europeu está invadindo a 
América Como estamos hoje, no
vamente, no tlm de uma era hi&
tortca e da civilização burguesa, 
que sucedeu ao mundo neoclá8si-
co e renascentista. essa nova vol-
ta l natweza é uma exptesaAo 
autêntica desse ritmo que repre
senta, ao longo dos tempos histó
ricos, um reflexo da respiração 
natural das marés oceAntcas, na 
paisagem do espaço atual. Como 
escreveu um francês do século 
xvm: "ebusea le naturel 11 re
vieudra au plop" A natureza 
volta pelas j$DeJaa, quando a ex
pulsamos pela porta. Por mma 
que a civllização tecnológica pre
tenda vencer a natureza, ela volta 
a confirmar a velha tentença ro
mana de que s6 a dominamos 
obedecendo-lhe. "Nisi pareDdo". 
Os romanos falavam ftlosoftca
mente na natureza das colsaa. 
Nós começamos a aplicar essa 
sibia sentença à prOprla nature-
za ft.sl.ca, pela campanha em favor 
da Ecologia. 

Seja como ror. tanto filosoftca
mente. cpmo estética e sociologi
camente, só podemos respeitar 
os dlreltos do homem respeitan
do 08 direitos da natureza, como 
causas segundas da Causa Pri
meira, Isto é, de Deus. Pois,quan
do Dão tratamos a natureza como 
mãe, ela se volta contra nós como 
madrasta. Por outro lado, porém, 
se a confund1mos com o seu e o 
nosso Criador, desumant:;pnnos a 
natureza e desnaturamoa o 
homem. 



SeDAolbl 
o MDB, o lmpe

rattvo momento nAo é o u\ldnlllmO 
ouoren1 l&lmentoeslmarDAonoarado. 
NAo 1e111 antes ruer Juatlca ao Partido, 
embora mal lançado, que lol o aglutina· 
dor de I.UD8 oplnlio públlca, a principio 
atonlta em 1964 ou conformista em 18811, 
mu aftnal capaz de obrigar o regime 
autoritúlo a ceder, frente a uma pressto 
popular cada vez mais consciente de sua 
partlc1118Cto imperativa na responsablli· 
dade do -Poder. Justiça essa que, sem 
podei"DDIOI meuclonar a todos, deve ser 
feita a todos na pessoa de seu presidente, 
Ulyues Guimarães. 

Eltamol agora. portanto, depois da 
lnllórla jornada de 22 de novembro. mala 
I.UD8 vez com uma naçAo dívldlda. em 
face de um Estado unido. o primeiro 
euidado. portanto, deve ser evitar que 
- de!AmtAo du oposlçOea seja a caua ..ua do próprio e.plrlto opos1cionilta 
e ele .. atuaçl\o etleiente. E, em seguida, = que essa COIJlllllCtaçào ollclal do 

represente a manutenção do eAJll· 
rtto monocrttico sob a múcara pluralla
CicL Para evitar que a diversidade do& 
IIOYOI ParUdoe opo&iclonlstas seja o tra· 
clonamento de todo autêntico empecilho 
• abulol do novo autoritarismo dialar· cacto. t preciso que esse traclona· 

dea:enere em lutai 
Partld06 e 

restabe· 
veto oDclali.&

a menor 

' 
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Otto Morio Carpeoux 

antes que as guerras P revoluções. de 
1914 em diante ~hassem o nosso 
mundo em um tunel de misérias e 
8fli1}Bt1as. de que ainda estamos longe 
de ter 1181do, mas também de wna 
erlativid&de cultural de que a vida e a 
oln de 081'peawl brio, como testA!

blstórla iDteJeetUIL 

ela e IUbltltulçao de sua suposta 
116llbillclade por uma auténtica su
OIIIIvtdade, lato é sua relatividade 
através doa tempoS. Desse Circulo vie
neoae participaram. direta ou indire
tamente, na própria Viena ou fora de
la. flguras como Etnstetn. Bertrand 
Ruslel, Heysenbe!'K. Freud, Carnap e 
muitos outros, que mudaram os rumos 
do pensamento ftloson.co e cienttft.co 
contemporAneo. • 

Do grupo, ainda esta vivo o lllósofo 
Karl Popper, nascido também em Vle
na, dois anos depois de Carpeaux, e 
cUjo pensamento ftlosoftco. estético e 
social, além das próprias vicissitudes 
de sua vida, nos deixam a impressão 
de corresponderem às próprias posi
çOes culturata de Carpeaux. Enquanto 
este, em 1938. deixa a sua querida 
Viena (escrevendo de sua despedida 
uma das páginas mais belas e co~ 
ventes da literatwa universal do exi
llo), Popper, quatro anos antes, acos
sado também pelo furacão httlerlsta. 
ee refugia na Nova Zelindla e poste
riormente na Inglaterra, onde ainda 
vive. Como Carpeaux, Popper tam
bém foi um apaixonado de música. o 
que o levou a fazer da Arte um elemen
to capital de sua ftlosofta da vida e da 
próprta ftlosofta geral. Mais tarde, ain
da provocado pelas guerras e revolu
çóes do lnic1o do século, lança-se na 
apologia das sociedades abertas con
tra os regimes leebados. Tudo i89o 
representa wna linha de pensamento e 
de ação semelhante à do próprio Car
peaux. Bate, também, em certo 
mento io, _ .. ..;;.~ .. --~ 

pacões Uterú'tas pela poUtlca. iDeiJI-. 
rendo na tra de noua Censura. .,_ 
tanto no terreno ·Hterúto como DO 
terreno polltíco a JlftOCI'paç&o eom a 
esplritualldade reJ181oD e a JU1Uea 
social levou Carpeaux a uma lntA!gra· 
cão da cultura. em que revelou, pela 
primeira vez entre nós, a vivência pelo 
soal do que podemos chamar de iDtef, 
culturalismo Isto na baae de um poll
giOtico conhecimento da produçAo li
terária e musical do Octderltel•ue o 
levou a essa concepçlo ~ 
da InteHgéncla na Pouttca. de q1lie .t»i 
entre nos um modelo lnédHo e~ 
co embora apenas no plano espeeuJa.. 
tivo Se a palavrabu....,........._.. 
no sentido ftlosóftco estético e politleo 
col\lup.dos pode ser encontrada em 
wna só pessoa, que sofreu em sua vida 
as mais dramáticas COII8t!Qüênciaa da 
histórta contemporAnea. essa pessoa 
foi sem dtMda. esse austrtaco que por 
amor de nossa terra se naturall2ou 
brasileiro. 

Uterérla8 
lmlle500PI~ 

fruto de sua lncrfvel reenncMade ~ 
lectual. Refluo e Realid8de Ceci. Pon
tanal ou 25 Allo8 de LitM'ablra (ed. 
Civilização Braslletral mostram de 
modo lnequivoco o papel ablolutt.· 
mente stnguiar que Oto Mai1a Car· 
peaux representou em nossa vida \Jlt&
lectual. Quando digo sbtplar é que 
ele foi mais do que uma avll rara de 
erudição e originalidade critkla, poia 
rea)mente nenhum outro unlverlltúiO 
estrangeiro, partlcipante da mala alta 
cultura do Velho Mundo. teve enere 
nós um papel tiO relevante COIIID ele. 
sua vtda foi uma l1çAo conunaa "' 
dlinidade pessoal e de te~ .ib
teleetual, tanto no terreno das ~ 
literérlas como sociais. 8ua lbnilaçlo 
unlversttérla nlo teve Igual em DDIIIO 
melo. Carpeaux era realnMI!'Ite uma 
encruzWiada de ciência, arte e 1101ftl
ca. da mais antiga tradiçio europela. 
E tto brasllelro como qualquer de-. 
Sua lléllna sobre Ouro Pntt.o. por 
exemplo, é o mais ent.emecklo clepoi. 
mento de um e~ que "ee en
controu consliO mesmo". ao defíoD
tar-se com elllàl10188 relfquia dO pd
sado. A ele d:evémos uma ll:aDde lJ4l() 
de Independência, de cartfer. dhaiti
dio cultural e de provaç6el ..,... 
Dele se pode dizer o que do 
eacreveu Camões, como 
pomo que "da pitria 
lbor tomado 1111 t.erreoo 

auatrlaeO --lltall~ ~-~ 



Os autores ingleses 
costumam dividir a 
Idade Média em 

dois períodos bem distin
tos: a dark age e a middle 
age. A idade sombria, que 
abrange o fim do Império 
Romano até a fixação, na 
Europa, das migrações asiá
ticas, e a Idade Média pro
priamente dita, que vai daí 
até o século XV. Na primei
ra, predominou o conceito 
de bordas. Eram grupos pri
mitivos, dirigidos por che
fes violentos, sob cujos ca
valos, segundo uma senten
ça clássica, "a erva não 
renascia". Hunos, godos, os
trogodos, suevos, celtas e 
outros grupos étnicos e de
predadores, trouxeram pa

esse "cabo da Ásia", co
à Europa chamou Paul 

toda a füria do ins
eopode~ 

chefe aOIIOIUOO: A 
de civilização e de 

baseado no concei
to de inteligência, de lei, de 
cidade, de liberdade e de 
fam1lia, sucedia um tipo de 
SDCiedade baseada no mito 
do instinto, da massa, do 
poder e da luta. Aplacados 
os instintos de conquista, 
superadas relativamente as 
rivalidades de classes e in
ftltrados os predadores pela 
ação ailenciosa do fennento 
cristão, à noção de borda 
vinha suceder o conceito de 
nação. E com este o de po
vo, com o qual se operava a 
revolução chamada renas
centista, pela ressurreição 
relativa do tipo greco
romano de civilização e de 
cultura. i:sse Renascimen
to fora longamente prepara
do pela verdadeira Idade 
Média, que, longe de ter si
do uma "noite de mil anos", 
foi uma esplêndida aurora, 

do ponto-de-vista espiritual 
e estético, os dois aspectos 
mais luminosos do verda
deiro medievalismo. Com 
isso, foram os primeiros sé
culos medievais considera
dos como simples "invasões 
de bárbaros", em que o con
junto polltico-social de hor
das tinha precedido a estru
tura polltico-social de po
vos e nações. 

Assim nasceram os cha
mados "tempos modernos", 
que há tempos inspiraram o 
título da famosa revista de 
Jean-Paul Sartre, aliás vol
tada particularmente para 
os tempos futuros. Nessa 
conjuntura de passagem 
dos tempos modernos, ini
ciada com o f1m da Idade 
Média para os tempos futu
ros, ainda envoltos nas den
sas neblinas de toda madru-
,éq~ 

encontramos. Dentro de um 
novo tipo de civilização do
minado pelo invencível pro
gresso tecnológico e por 
uma tríplice complexidade 
social: a da dicotomia dos 
povos em elites e massas; 
do retrocesso à Idade Som
bria, para lá da autêntica 
Idade Média e a do Inter
continentalismo, pela supe
ração do binõmio Oriente
Ocidente. 

• •• 
Nesta nota, desejo apenas 

considerar o segundo des
ses três fenõmenos, tão mo
demo como tipicamente 
paradoxal. Pois se trata de 
um retrocesso social conco
mitante com um enorme 
progresso tecnológico. 

Quando, há meio século, 
Berdiaeff lançou o seu fa
moso Le ~ouveau Moyen 
Age, ele não fazia a distin· 
ção, hoje corrente, entre as 
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duas Idades Médias. Mas 
atribuía a toda a Idade Mé
dia os valores negativos que 
haviam representado a era 
sombria das invasões bár
baras. Ora, o que a História 
mais moderna está revelan
do, do modo mais imprevis
to, é precisamente esse sal
to por cima dos séculos cen
trais da Idade Média, no 
retrocesso aos antivalores 
que sucederam imediata
mente à queda do Império 
Romano e ao nascimento 
do Império Bizantino. Esse 
trágico retrocesso é repre
sentado pelo fenõmeno típi
co do renascimento do espí
rito das hordas. Essa volta 

. ao que podemos chamar de 

hordallsmo se pela divisão da sociedade 
atualmente, pelo ocidental entre elites, cres-
crescente do esplritQ centemente instruídas em 
lência e de autocracia, nlvel educativo superior e 
tamente contrário ao massas, crescentemente ai-
cesso polltico moderno fabetizadas. Enquanto, eco-
legalidade e de de nomlcamente, se processa-
Essa voltaàB.MJ'Gal.._..,~~. cada vez 
ras se vem processando de mais nltida, entre burgue
duas maneiras: ou de bai.Jp Jia e proletariado. A decep
para cima ou do Leste pa$ ção que a democracia poli
Oeste. A primeira é a • tica causou, em grande par
chamado terrorismo. A st- te nas novas gerações, foi 
gunda acaba de se revelár provocada pela recusa da 
manifestamente, pelo isU- burguesia, isto é, das clas
mismo teoerático. O terrt- ses médias dominantes, em 
rismo é fruto, entre outras repartir eqüitativamente 
causas, daquele abismo q~ com as classes trabalhado
o capitalismo cavou, depoil ras o produto da riqueza 
da Revolução Industrial ~ nacional e de partilhar, com 
da revolução democráticâ, elas, o exerclcio do poder 

polltico. O espirtto bárbaro 
de horda ressurgiu no pró
prio subsolo das sociedadel 
liberais e democráticas, em 
conseqüência de um capita
lismo hoje chamado justa
mente de capitalismo selva
gem, em que a riqueza se 
acumulou, cada vez mais, 
em um número menor de 
incifvíduos, enquanto a fo
me, a pobreza e mesmo a 
miséria se distribuiram por 
um número cada vez maior 
da população. Foi esse cres
cimento oligárquico e injus
to das riquezas nacionais, 
em quase todos os países 
democráticos, que veio a 
provocar essa decepção 
com a democracia polltica, 
que levou, simultaneamen-

te, à proliferação do totali
tarismo, confessado ou 
mascarado, e ao renasci
mento das hordas no subso
lo das democracias mais 
avançadas. Dai o terrível 
problema do terrorismo oci
dental. 

Juntamente com esse fe
nômeno dos novos bárba
ros, surgidos paradoxal
mente do próprio solo de
mocrático ocidental, reve
lou-se recentemente o fenô
meno 1slãmico e teocrático 
oriental, ainda mais impre
visto e paradoxal, por estar 
baseado em um sentimento 
religioso, muito respeitável, 
mas elevado às raias do fa· 
natismo. Com ele voltam à 
tona todas aquelas notas ti
picas da Idade Sombria. 
Aquela forma de sociedade 
baseada nos instintos selva
.gens, no poder direto das 
massas, na violência da luta 
sem escrúpulos ou formalis
mos diplomáticos e no sor
tilégio de uma personalida
de carismática, siderando 
essas massas em nome de 
Deus, é um fenômeno pa
tente nas imagens que a TV 
nos transmite do que está 
acontecendo no Irá, pela 
ação clerical dos mulahs e o 
fanatismo carismático do 
ayatollab Khomeiny. 

Essa coalizão espontânea 
entre o terrorismo ocidental 
e o teocratismo oriental é 
um dado novo e tão explosi
vo para o futuro da humani
dade, como a lúpertrofia do 

· armamentismo nuclear, fru
to de uma tecnologia mera
mente tecnocrática, basea
da no progresso material e 
no racionalismo matemáti
co. Esse espirtto de horda, 
que as invasões dos bárba
ros pré-medievais introdu
ziram no Ocidente, está ho-

je voltando como fruto de 
um progresso cientiflco de~t
ligado de toda preocupação 
moral e espiritual. Trata-se 
de um retrocesso a certos 
antivalores que pareciaD;l 
ultrapassadosequeahis~ 
ria dos acontecimentos 
mais atuais revela estar 
contido dentro de uma re
caída que pode tomar-se 
catastróftca para a humani
dade, dado o progresso 
científico e tecnológico, 
com o seu poder de destrui
ção. O aparecimento desses 
novos bárbaros, terroristas 
ou teocráticos, em nome da 
Ciência ou de Deus, é o fru
to ácido dos nossos pró
prios erros pessoais e histó
ricos. Reabilitar, em todos 
os sentidos, a noção autên
tica de Povo e valor intrln
seco da Pessoa hlliDIUlll.
com seus direitos e d.e-~1enLI 
naturais, contra a 
neração em paixões 
vas, típicas das hordas inu
manas impessoais e da pst. 
cologia coletiva e fanática 
da justiça pelas prõprlaa 
mãos, da vingança, do ódio 
e da restauração confessa 
do sistema penal do "olho 
por olho, dente por dente" 
- a defesa daquelas notas 
típicas do conceito de 
e do valor intrínseco da P• 
soa humana, base da liber
dade e da justiça, é o que 
devemos mostrar pelos nos
sos atos individuais e colet1 
vos. Já será meio caminho. 
andado se tivermos cons
ciência dos perigos cat;as.. 
tróficos, no sentillo de uma 
terceira guerra mundial, pe
lo aparecimento dessa volta 
à barbaria e pela consciên
cia de que eles são produtos 
recuperáveis dos nossos 
próprios erros pessoais e so
ciais. 

! 
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Os nossos espectros 
Trislão de Atha)'de 

O espectro que ron;ia taríamos ~ntão ·a 6 8 , 
Portugal, neste .1n0n1Jm- com a aplicação, ainda 
to, como ontem vimos é mais rigorosa, do fio da 
o da volta a uma nova espada de Damocles que, 
ditadura. Desde os J-Ti- desde então, está sus
meiros comentários en- pensa sobre a nuca de 
tusiásticos ·aqui feitos, nossa escassa e tímida li
,depois da revolução de berdade de pensamento, 
ab1·il, temos tido o cui- de expressão e de ação. 
dado de chamar a aten- O espectro de uma dita
ção para essa possível e dura, já não apenas ve
te?Tível revi?·avolta. Néto lada mas sem véus, seria 
se viram impunemente a consequência de uma 
as mesas. Há sempre o vitó1'ia da Oposição em 
perigo de ficarem de pc1·- 15 de novembro. Ora, es
nas para o ar (o cao:>) sa vitória, por mais im
ou então de voltarem a pensável que seja, senão 
uma situacão idêntica à em casos isolados, deve 
anterior ('um a ditadu- ser o objetivo de todos os 
ra). Apenas com sina.Z que não se curvaram di
contrário. Ou seja, pas- ante de um Estado de 
sar de uma supressão da 'Fato ou recorreram à 
liberdade, em nome ela evasão calamitosa pela 
Tradição, para outra S<t- clandestinidade terrorís
pressij,o da libe1·dade, ~:'.'77. tica. 
nome da Revolucão. Ma- M t d b 
les idênticos e > contrá- as 0 os sa emas q1je 

essas vitórias, mesmo 
rios, que sempre confi"'- tndividuais e isoladas, 
mam a imemorial sen- serão apenas um peque
tença dos Salmos, de que no passo no sentido de 
um abismo chama outro. uma liberdade mais am
Portugal está voltando a pla de reconquistarmos 
si, com as maiores difi- a liberdade, não pela vio
culdades, depois de meio lência, mas pela pacién
século de opressão e ele cia e pela evidência de 
uma pregação contrária su·as vantagens. Mas 0 
à Liberdade, como sendo jato é que, mesmo precá
um inimigo secreto da rio e milimétrico, u.m 
Autoridade, da Ordeno;_ e avanço da Oposição, re
dn S.Rgu1.·anca Nacional. p1·esentando uma parce-

Não é so Portugal, po- la importante do póvo 
1'ém, qu.e está C01'1'enclo brasileiro, especialmente 
este risco. Nós também das novas gerações, é de 
o estamos, mas não àe esperar. Tanto ma i s 
uma volta, com sinais quanto dois atos oficiais 
contrários, e sim de um recentes, de altas autori
prosseguimento' com si- dades e instituições do 
nais agravados. Quei- G · t 
ram ou não os vitoriosos overno' meram razer 

contri~u.ições preciosas a 
do movim~nto ~e 196~, esse mzmmo avanço pos
estarnos .ha d~z anos er.~ sível da Oposição. o pri
estado dzta~onal de jato. - meiro foi a incrível conr 
Apenas nao temos , a denação · d 0 Deputado 
f,t anq~wza de dar o :Z,0 · ne Fmncisco Pinto pelo Su
as, cozsas. O jato e que premo Tribunal, mas por 
ate mesmo se tem: co1'!.s- provocação d 0 próprio 
tanteme!l'te esca1 neculo Poder Executivo. Esse 
do pTOposzto de uma 1:ol- Deputado, que até a visi
ta ao Estado de .Dtre!to: ta ao nosso país do dita
Emb~ra s e m qualq -~e? dor chileno era pratica
proposzto de volta ao Es- mente desconhecido pelo 
tado. d~ J!ato, confuso _e grande público (de que 
semzcaotzco, de que m- faço ínfima parte), pas
nham~s sojr~nd? d~sde a sou hoje a ser, com toda 
c~la"!Lztosa 1 enu.ncza do razão, um símbolo de li
P1 eszdente J a n t o. Qua- berdade e do respeito ao 
d1·os. Ou. ~C: ~'!1-spezta de voto popu.la1·. Enquanto 
q'l!e ele p1 op1 w quz~esse um deputado gove1·nista 
mrar a. mes~, m~tala~~o lançava impunemente 
uma . szt'lfaçao dztato11al i n j ú 1. i a s semelhantes 
e cansrnatzca. contra um ditador es-

Ora, começa _a P.ropa- querdista, 0 já hoje 
l~r-se entre nos, ;nc~u- famoso e bravo deputado 
szve ~e~a boca de .lzde1 es baiano é perseguido, si
gove? '!7-zstas m.ode1 ados e lenciado e condenado a 
presttgtosos, a v e l ·a d ;.z 6 meses de prisão, sem 
a:rz.eaça de que_ u.rna m~~- sequer o benefício d o 
rza da Oposzçao' no p1 o- sursis, facultado a qual
xzmo p~ezto de 15 ~e qu.er cri?ninoso comum 
novemb1 o, represen.tana primário-! 
1trna ameaça de mracla 
à direita (corno se já não 
estivéssemos n e l a há 
muito ... ) e de uma vitó
ria dos dedos-duros. voz-

Foi ele, sem dúvida, o 
grande beneficirírio mo
Tal dessa inacrecUârcl 
perseguição p o l í t i c a . 

Mas quem se beneficiou, 
principalmente, de s s 
volta espantosa aos pi 
res exemplos da Rcpúbll 
ca Velha, foi a prôprt· 
Oposição. Assim como 
mais· precioso pre.-.ent 
que, nos Estarloslfnidos 
Tecebeu o Partido Dff"lO 
crata para as próxim 
eleições foi o perdão 
Ford a Nixon, o m.e' 
presente recebido p e l o 
MDB, para o próximo 
15 de novembro, fal a 
condenação d o Dep·u
tado Francisco Pinto. 

Outro ato recent~, que 
vai trazer também·m.uita 
água ao moinho de nos
sa precária mas valente 
Oposição, foi a recente 
apologia qu.e do famige
rado Decreto 477 fez o 
jovem e ilustre M;nistrn 
da Educação e Culfu.r:Z. 
Se os menores de 1S 
anos, que felizmente já 
podem votar e vêrn sen
do marginalizados desde 
1964, se inclinarem, d'!s
ta vez, pelo voto contrá
rio ao Partido go,;ernis
ta, e não apenas pt>la 
abstenção ou pelo voto 
em branco, essa apolog'a 
de uma das ·a l g e m a ~ 
mais violentas co!tJcadas 
nos pulsos de n o .s s a 
mocidade- univeraiiári<J 
s e r á igualmente uvz 
enorme estímulo ao voto 
da mocidade conscicmt. 
contra a SituaçiJo e a 
favor de u.ma Mutação. 
Outros sintomas aparen
temente favoráveis a um 
sensível a v a n t; o da 
Oposição no p r ó :r i m o 
pleito são as campanha.<~, 
de enorme repercassão 
popular, de alguns c.an
d ida tos s enctoriai~, 
como em Pernaml>uco, 
São Paulo ou. Rio Gran
de do Su.l. 

Se esses indícios f'Jrem 
confirmados, estará o 
Governo dísposto a cum
prir até o fim sua pro
messa de respeito ao re
sultado das urnas? O es
pectro de uma intensifi
cação dos poderes ditato
riais não afeta apenas o 
nosso velho Portugal à 
busca de urna liberdade 
recuperada. Nós tamb,hn 
estamos ameaçados. Mas 
se os nossos irmãos por
tu.gu.e.ses precisaram de 
uma revolução para n
c o b r a r a liberdade, 
sigamos nós o caminho 
da evolução pelo ~ato 
popular . Em nome dos 
perseguidos políticos e 
da ju.ven'tu.de, ainda não 
co?TOmpid:a pelo cetici ~
mo ou. tentada pelo ra-

• di calisnw catastrófiro, 
façamos do novo 15 dJ 
novembro o começo de 
uma escalada. 

..... 
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maiores e antitéticas potências 
mundiais dos nossos dias. 

* * * 

D 
IZIA recentemente o 
Presidente Car
t«:r, durante suas elei
çoes pr '1len .ares, 

que em 1960 dois L ~os da po
pulação dos Estados Unidos vo
tavam e um terço se abstinha, 
enquanto em 1978 um terço vo
ta e dois terços se abstêm ( sic). 
Se esse dado é exato, como cer
tas observações pessoais confir
mam, nenhum fato político 
universal é mais grave do que No momento em que o 
esse. Nenhum confirmaría, de Brasil se e1;1contra numa situa
modo mais eloquente, os peri- ção política exatamente oposta, 
gos de um progresso material isto é, quando o povo toma de 
e tecnológico exagerado, no novo consciência dos seus deve
sentido de uma sociedade de .res civis, em face das insti
consumo e de conforto, que aca- tuições e contra o autoritaris
ba traindo seus próprios ideais mo militar e tecnocrático, que 
mais . exemplares. A grandeza invadiu especialmente o Sul da 
dos Estados Un~dos não reside América Latina, esse exemplo 
em sua riqueza, nem na sua po- 4e ceticismo político e de ma
tência militar, e sim no amor terialismo jurídico, que nos 
da liberdade e na participação em dos Estados Unidos e da 
inveterada do seu povo na res- ~ússia, pode ser um dos mais 
ponsabilidade política. E o voto "rniciosos para o nosso futu-
sempre foi a expressão concre- . E o da própria humanidade. 
ta dessa virtude coletiva, her- Seria um verdadeiro pa-
dada de suas origens anglo-sa- t,adoxo histórico, que só partis
xônicas e que v,i:nha resistindo se do ·terceiro e do quarto mun
a todas as tentativas de inver- dos, onde os piores venenos do 

f4Dil'kl'"'JIMI.llli'~- · aJ. ~~~·~-.t~iciSII].O democráj;j,co ou do to-
ndo o povo em sua passivi- tãrlsfuo do primeiro mu êro 

dade e coloclmdo as minorias 1Im envenenado as novas insti
privilegiadas, pelo Poder, pela dlições latino-americanas, asiá
ideologia ou pela -riqueza, na ficas ou africanas- seria . um 
direção autoritária, mesmo in- }:\aradoxo que só partisse de nós 
direta, da coletividade. :dlesmos uma reação em favor 

do voto popular, como base da 
legitimidade do poder político. 
Mas não temos o privilégio des
sa reação. No segundo, o das 
grandes nações européias, e nos 
próprios dois primeiros, essa 
reação não falta. Pois os ideais 
ciémocráticos, no que têm de 
legítimo, são eternos e univer
sais. Bergson chegou a ligar, · 
indissoluvelmente, cristianismo 
e democracia. E o mesmo se , 
:po?erá dizer do judaísmo, do 
Induísmo e do islamismo. E' a 
consciência religiosa da huma
nidade, em suas maiores con
fissões universais, que corrobo
ra aquela sentença, tão lapi
darmente formúlada por Jac
ques Maritain. "A autoridade 
política vem de Deus, através 
do povo". (Princípios de um a 
Política Humanista, tra ... d. bras., 
1946, Ed. Agir, pág. 73.) . 

Se esse dado é exato, repre
~entaria ainda o r!€flexo de ou
tro fenômeno da maior gravi
dade universal, a saber, a trai
ção, por parte do socialismo, 
aos seus próprios ideais primi
tivos. Já que o socialismo no 
Poder, em sua expressão extre
ma, como na Rússia ou mesmo 
na China e seus satélites, vem 
sendo a ,negação do seu ideal 
popular primitivo, isto é, o de 
permitir a todo o povo uma par
ticipação autêntica no poder 
público. Essa traição se traduz 
por um fenômeno de elitismo 
minoritário, proveniente aliás 
da hipertrofia do conceito de 
Partido que .os seus teóricos 
mais autorizados, como .Grams
ci ou Lênine, lançaram. Voltan
do, com isso, à herança mais 
irracional e anti-humana do 
feudal~mo medieval ou do ab
solutismo renascentista. O mal 
da imparticipação popular te
ria atingido, . assim, . as duas 

Eis por que nos devemos 
congratular, seja qual forem 
nossas decepções ou nossas ale
grias, pelo pleito de 15 de no-

vembro e alguns dos seus fatos 
notórios. Primeiro, a taxa alta 
de comparecimento às urnas. 
Segundo, a manifestação maci
Ça do povo, em sua maioria (15 
milhões contra 11 milhões, por 
ora), em favor de um regime 
político de garantia dos direi
tos humanos, contra o conti
nuísmo de uma filosofia auto
ritária e elitista, baseada na hi
pertrofia do conceito de Segu
rança Nacional. .Terceiro, a ní
tida· distinção do voto indepen
dente e livre, nas zonas mais 
cultas do país, em face do voto 
de cabresto, nas zonas mais 
atrasadas. Last, mas não menos 
essencial, a participação dos 
nossos mais ilustres cientistas 
políticos nessa mobilização, em 
favor do voto popular. Seja por 
meio de livros teóricos, como o 
tratado monumental de Ro
berto Mangabeira Unger Co
nhecimento e Política, e do seu 
projeto brasileiro, com Edmar 
Bacha; como os trabalhos uni
versitários de alto nível de Jus
tino Martins; assim como de 
tese especializadas de univer
sitários e universitárias nacio
nais, sobre problemas pàlíticos 
brasileiros ou o Projeto Brasil, 
de Teotônio Vilela e Rafael de 
Almeida Magalhães e tantos 
outros. Acima de tudo, um caso 
pessoal de suma importancia, a 
entrada, na luta política con
creta, de um dos maiores e mais 
autorizados cientistas políticos . 
do nosso tempo, fundador do 
Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento, junto a um gru
po do mais ·alto gabarito inte
lectual. Quero referir-me ao 
professor Fernando Henrique 
Cardoso. 

Pena é que, em vez de pre
tender diretamente . 'a senató
ria (em competição com um 
grande político e também pro
fessor reputado, já prévia e jus
tamente vitorioso, como André 
Franco Montoro) não tivesse 
disputado uma cadeira de 
deputado federal, para a qual 
seria facilmente eleito. M a s 
como tudo indica que entrou 
na luta para ficar e não ape
nas por acidente, sua apresen
tação foi um exemplo memorá
vel, um compromisso dos cien
tistas sociais seus companhei
ros, de juntarem· os atos às 
idéias. Tanto mais quanto as 
idéias defendidas por Cardoso 

representam o que há de mais 
imperativo para o Brasil· social 
de amanhã. Com um realismo 
crítico admirável, demonstrou, 
em seu livro Autoritarismo e 
Democratização (Ed. Paz e Ter
ra, 1975), como a Revolução de 
19o4 traiu os seus idea1s ini
c1a1s. "Em vez do fortalecimen
to da sociedade civil, das bur
guesms, como parecia desejar a 
polu1ca economiCo-financeira, · 
101-se robustecendo a base para 
um Estado expansionista, disci
}JUHaaor e repressor. Quebra
ram-se os sindicaws, . quebra
ram-se os hab1t'uais limites e 
tormas ele inter-relação entre o 
m~eresse privado e o publico, 
passou-se a leg1sferação por de
cretos como wtina ... O prínci
pe se substanciou no seu pre
dtcado, o Estado (pág. 19~) ... 
crew mesmo que o problema 
polltlco fundamental hoje é o 
ue compatibillzar um conjun
Lo de liberdades básicas (é des
necessano nomeá-las, são as 
que todos sanemos) com um 
muncto que aparentemente con
t1nuara senao dominado pelas 
granues ourocrac1as ... E' preci
~o cnar contrapesos às tenden
clas que decorrem da nature
za das grande~ organizaçoes 
burocrátleas, a manipulação ao 
segredo, à não responsabilida
·ue e à perversão autoritária". 
{op. cit. pág. 185.) 

No esplenaido debate que a 
Folha ae 0. Paulo proporcw
nou entre os tr~s grandes con
correntes à senatória paulista, 
Cardoso definiu claramenCe 
seus propósitos práticos: "Va
mos transformar o MDB, as li
<ietanças novas e as antigas, 
em um PartJdo realmente de 
Oposição ... Não se trata apenas 
de trocar o verniz no perfil des
se regime .. E' preciso tocar a 
fundo nas questões estruturais 
e nós estamos dispostos a isto. 
Chegou a rwra de mudar e a 
Naçao quer mudar. Não quer 
democracia apenas, quer que 
essas transformações substan
tivas se realizem". (Folha de 
S. Paul:o, 12-11-78). 

Palavras como essas, na 
boca de um cientista social de 
renome internacional como 
F:rnando Henrique Cardoso, 
nao dão apenas que pensar. 
Dão para esperar, e muito do 
voto popular com líderes desse 
estilo. 

'> 



~--:-------Era neolítica------...~ 

S 
E quiséssemos dar um nome 
coletivo à era amb1gua que 
estamos vivendo, t;lltre a 
agonia de um regime ou a 

prévia contaminação do seu suces
sor, creio que nennuma denomma
ção melhor lhe caberia que a de era 
neolitlca dos trés neos: o neocapi
tallsmo; o neocolonialismo e o 
neo.tasclsmo. 

Quem deu, ao nosso atual regi
me econôm1co, o pa~~.onümco ue 
neocapitaiista foi o própno Presi
dente da Republica, t.m recente 
proclamação. E nenhum melhor 
lhe cabe, poiS reaimenL.t: !oi ~::ma_
fesa dos grandes capitaiS que se 
fez a chamada revomçao de 1964. 
Foi em nome do an~lcomunJ.Smo 
que foram levantadas as guarmçoe;; 
de Mmas e de São Paulo, naquele 
memoravel 19 de abm. Foram o;; 
capitaiS ameaçados que colocaram 
oa civis aq. lauo aos mlliLar~::s, .. m 
defesa doa seus capitaiS devorados 
pela inflação e ameaçados pela 
.. repúbllca sindicalista"' que o Sr 
Joao Goulart, embora grande es
~ lrl& provavelmente pro

o awu11o dos sargen-
~~r'! a 11 d& aeu 

Brilola, hoje de 
aiCeDIAo, ao me

iiUII nQI aeua 1Dternacwnals. 
Ji ~ • .mais de uma vez, 

nesta coluna; a frase com que um 
operario me comunicou, na manna 
de 19 de abril de 1964, o advento 
da era nova: ··o senhor já soube 
que foi proclamada a República dos 
Ricos?"" rsicJ. Desde entao, essa Re
pública foi deixando de ser repu
bllcana, mas sempre mantendo a 
sua crescente proteção dos ricos. 
Passou de capitalista a neocapita
bs~. apenas porque cresceu, ae 
ano para ano, o seu estatalismo, 
que alguns chegam mesmo a cvn
lundu com socialismo e sindicalis
mo. Embora a voz dos verdadeuos 
aoc1austas ou sindicalistas, como 
esse Lula a quem nos referimos se
manas atrás, demonstre que os tra
balhadores foram crescentemente 
prejudicados na passagem desse ca
pitalismo integral, em nome do 
qual fol feita a pretensa ··revolu
ção"', e esse neocapitalismo, da 
permanente inflação e da iníqua 
distribuição das riquezas, com que 
ela se prepara, ou a falecer ou a 
prolongar-se, pois não há mal que 
aempre dure, nem bem que nunca 
aeabe. Estamos pois em pleno e 
confessado neocapitalismo. 

• • • 
Como estamos em pleno neo

.-~an~:lsmto. O que caracterizou o 
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nosso colonialismo, como todo co
lGmali:;mo, alias, e que o POder n11.0 
nasce ao povo. E" imposto ao po
vo. Ou imposto por um poder t:S
trangeiro, de fora para dentro. Ou 
1mposw por um pod~r nac1onal, ae 
c1ma para baiXo. Durante os três 
seculos do nosso pnmerro colonia
!lSmo, este poder foi imposto de fo
ra para aemro. Vmna aa metrópo
le e era de1egado aos donatários e 
v1ce-re..s, StJnl que o povo brasud
ro, ate 18:&2, tivesse a mmima par
tlC.pa~,:ao, n~::m nc::.ses poac:res, nem 
nes-sas delegações. 

ora, em 1978, nos encontramos 
com o iuturo Presidente e com to
aos os novos govt:ruador~s provm
cll\..s, agraciados com poderes po
ll~•cos absolutos, como verdadeuos 
V1ce-re1s ou donatários, sem que o 
povo tivesse a m .. nor part1cipaçao 
nessa distribuição histriônica dos 
pooeres. Como nao se tra~a de po
aeres delegados por uma nação es
trangeira e s1m por nosso própno 
Estado, que se diz porta-voz da na
çao brasueua, estamos em face ae 
up1co neocolonialisnw. Uma mini
ma minoria delegou a a1 própria 
poqe~ polí~ ablolut.ol e 0111· 
m0<1os, para lJnpC)r táa autorrdade 
e fazer cumprir auas leia, a toda a 
populaçao. Sao 110 mllhoea às or
aens de trés ou cinco peasoaa. De 
modo que o neocol.olUelismo se 
configura da maneira mais pa
tente. 

As poucas liberdades de que 
ainda desrru1.amos nào são produ
to da vontade coletiva, mas de um 
grupo mmimo de vele1dades indi
VldualS. Somos todos colonos. A li
berdade é concedida. A imprensa 
s.emilivre é tolerada. As leis são 
zmpostas. O voto e rt:speitado, ape
nas se não representar qualquer 
ameaça ao Poaer vigente. O frá
gil Partido da Oposição pode viver, 
contanto que não tenha a audácia 
de conquistar o Poder. A ordem 
aparente, que reina, é a mesma que 
reinava nos países colonizados. 
Aquela que permitia, a eSSt:s, traba
lharem para os colonizadores. Uma 
paz que era uma caricatura da 
verdadeira paz, como aquela de que 
hoje desfrutam os recentes países 
africanos, em luta contra um neo
coloniallsmo que está, sub-repticia
mente, substituindo o anterior. No 
seu caso, de tão recente emancipa
ção, é o apetite das grandes potén
cias, ou das pequenas que se fazem 
de grandes, a impor o seu novo im
perialismo. Entre nós, esse neo
colonialismo é ainda mais grave. 
De um lado, porque já temos um 
século e meio de libertação do ju-

go colonial. E com Lsso todo o di
reito de nos proclamarmos uma 
naçao, consolidada em sua descow
DlZaçáo. De outro, porque se trata 
de um neooolonlall.smo autóctone. 
em (iUe o povo é vuima de oligar
quias nacionais, autopromovtdaa a 
colonizadoras da grande maioria e 
pretendendo falar e agir em seu 
nome, sem terem para iS8o qual
quer delegação, nem impllc1ta, n~ 
expllcita. 

E" Inegável, pois, que estamos 
também em pleno neoco,l9niallsmo, 
como nos encontramos ~ pleno 
neocapitallsmo. 

• • • 
Finalmente, o terceio neo é 

neofascismO. O que caracteriZOU o 
aurto do .fascismo na Itália foi, de 
um lado, a instituição do totalita
nsmo soviético, em 1917, e de ou
tro a mística da autoridade. Pre
tenderam combater um totalltana
mo por miio de outro totalit.aria
mo. Uma ditadura do pro~etlw.-. 
por uma IBtadura do empreiiU'~~. 
Mal, ac1ma 
~---...~ .... 
e uw:Uclmlal p 
dottlerl - a IDlltlca ela ~tdricllMI!t.}'l 
feudal. Basa velha miatlaa medleQI 
e renascentista pretendeu 
tuir a mlstica do "Carbonarlamo" 
llumlnlsta, em nome do qual Garl
baidi e seus companheiros haviam 
escrito o poema épico do Risolll
mento. A palavra liberdade foi en
tao contundida com a palavra au
toridade. E dessa falsa fusão do va
so de barro com o vaso de ferro, 
toi vítima a frágil e preciosa liber
dade que acabou em cacos. E o au
toritarismo fascista tomou o lugar 
do carbonarlsmo garibaldino. E dai 
se espalhou pelo mundo, com o fa
natismo do reacionarlsmo nazi
fascista, que atingiu em cheio nos
sas plagas, sob a máscara do slogan 
que hoje se"e para todos os gostol 
- Revolução. 

O regime autoritário que nos 
vem regendo, desde o segundo ato 
tnstltuclonal, não é mais do que 
uma das espéciea latino-america
naa do moderno neofascismo. Isto 
é, de um Estado corporativo, auto
ritário, elitlsta, antijuridico e oli
gárquico. Eis porque me parece que 
o nome de era neolitica, dura co
mo pedra e pintada de fresco, 6 
que melhor convém à melancóUca 
ambi&Uldade do momento crepu
cular que estamos vivendo, -·--,.,.u>6' 
tímida esperança de uma renOfll"':. 
çio e o temor de nova detlf.Ptliiíi~J 



• 

do século? 
Tristão de Athayde 

~ :...(.11,~1 . A nova 
P.Jl5t . 

guerra 

F ORAM três as palavras que anuncia
ram,"há vinte e cinco séculos, o fim 
do Império Babilônico: Mane, Tecei, 
Fares. Poderão ser quatro as que 

venham anunciar o fim da nossa civilização 
atual. Essas quatro palavras foram pronun
ciadas há dias, na India, por um enviado 
oficial do governo norte-americano, Clark 
Clifford: "Isso significará uma guerra". Esse 
isso se referia ao avanço possível da Rússia 
Soviética às margens do Golfo Pérsico. Quer 
dizer, ao ímenso poço de petróleo que vai da 
Arábia Sauditla à Síria e do Irã ao Iraque. 
Palavras, aliás, logo contestadas por um 
desses príncipes sauditas que perambulam 
entre· o Oriente e o Ocidente. Se, no inicio 

·deste nosso século, a península balcânica 
era apelidada de "barril de pólvora" da 
Europa, neste fim de século é todo o Oriente 
Médio que pode ser considerado como a 
usina nuclear dos nossos últímos dias. Pois 
da pólvora à fissão do átomo pouca distân
cia vai. E se a pólvora pós fim à Idade Média, 
a desagregação do átomo poderá aniquílar a 
civilização moderna. E como estamos viven
do, cada dia, de surpresa em surpresa, a 
única supresa real é de nunca mais nos 
surpreendermos com o ímprevisto cotidia
no. Lembro-me de que, logo depois de Hiro
xima, ao ser perguntado por um dominicano 
canadense sobre o que pensava da bomba 
atômica, respondi-lhe; "que devemos viver 
em estado de graça". Tal a ímpossibilidade 
de prever, já não digo o dia de amanhã, mas 
o momento seguinte de nossa existência 
cotidiana. Passado pouco menos de meio . 
século, essa inevitabilidade do ímprevisto, 
em nossa vida cotidiana, só tem crescido. A 
pretensa futurologia é, cada vez mais, a 
impossibilidade racional de planejar o futu
ro. Quanto mais o homem se abre no espaço, 
mais se fecha no tempo. 

A eventualidade de uma expansão do 
lmpetlalismo soviético em direção às "águas 
quentes do sul", dentro do esquema geopoll
tico do espaço vital, típico de todos os Impé
rios, raciais, militares, capitalistas ou socia
listas, não é uma supósição aleatória desse 
comunismo primário, que lavra corrente
mente em todos os ambientes capitalistas. 
Não há de ser o ímpério proletário que vai 
desobedecer a essa lei ímanente de todo 
ímperialismo. · 

O ímperialismo romano chegou a9 cora
ção da Asia. O ímperialismo ibérico chegou 
às índias e à América. O ímperialismo fran
cês foi do Canadá à Rússia. O ímperialismo . 
inglês "ruled the waves". O germânico pre
tendia estender-se por "mil anos", segundo 
~tler. O norte-americano só começou a de
clinar ante os pigmeus do Vietllalll: Não é de 
admirar que o crescente ímperialismo sovié
tico, depois de avançar sobre a Tcheco
Eslováquia, a Hungria e o Afeganistão, se 
lance, em dias próximos, às margens do 
Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, onde já 
fincou pé no Iémem do Sul. Tanto mais 
quanto o dinamismo, irracional, dos instin
tos de conquista ímperial tem hoje, em 
mãos, a mais fabulosa dose de energia des
truídora que a mente humana póde congre
gar ao longo dos séculos. Tudo isso é de uma 
irracionalidade perfeitamente racional, de 
um ~ogismo perfeitamente lógico. E por 
tudo ISSO é que as velhas e tão esquecidas 
imagens bíblicas dos Salmos, ao dizerem 
que "o homem a um sopro é semelhante, 
seus dias são como a sombra que passa" (Sl. 
143), voltam a ter uma atualidade patente, 
que explica o renascímento religioso dos 
nossos dias, tanto sob a forma lógica e 
racional da verdadeira mística, como sob a 
forma fanática ou mistagógica dos mais pri-
Hlitivos instintos. . 

Bem sei que às vésperas do Ano Mil o 
anúncio do fim do mundo provocou pert{u.. 
bações psíquicas e políticas tão alarmantes 
como estas a que estamos assistindo neste~ 
preâmbulos do ano 2000. Bem sei mesmo 
que há um século, em pleno romantismo, ~ 

nosso José de Alencar, no seu fracassado 
poema "os Filhos de Tupã", protestou con
tra a primeira estrada de ferro cearense e 
profetizou um novo dilúvio. Depois de des-' 
crever as belezas do Brasil indígena, excla
ma; "Mas olha! já bulcão de espesso fumo/, 
que a turba delirante arrasta ao/ vórtice/ Da 
ambição, lá negreja no horizonte./ O cavalo a 
vapor bufando espuma/ campeia, escarva o 
chão, relincha e parte/ ... e deve profanar-te, 
gentil pátria,/ a graça virginal destas campi
nas,/ culto bastardo e emprestadas artes". 
"Até que do Amazonas venha um novo dilú
vio:" Salve Amazonas! Rei dos reis das 
águas/ Tamuí dos rios, filho do dilúvio/ ... 
Dorme, ó gênio das águas. Quando, ao so
nho/terrivel do Senhor tu despertares,/ o 
mundo voltará de novo ao caos". . 

Enquanto, anos atrás, o falso anúncio da 
descida dos marcianos provocou, na Califór
nia, uma fuga em massa para as montanhas. 
O fato é que, entre risos e ranger de dentes, 
estamos chegando a um tal estado de super
tensão tecnológica e psicológica, que torna 
verossímeis os sonhos mais macabros de um 
novo "ano mil". Ou, pelo contrário, tornam 
mais verossímeis os ensinamentos elemen
tares da mais antiga sabedoria dos misticos. 

Transformar, essas adverténcias apoca
lípticas mais atuais, em lições de vida é o 
que devemos procurar fazer durante este 
período quaresmal em que nos encontramos 
à espera da Páscoa da Ressurreição. A sabe
doria deve ser a plenitude da ciência, como a 
humildade deve ser a conclusão desse "co
nhece-te a ti mesmo", que Sócrates colocou 
como máxíma fundamental de nossa perfec
tibiUdade. A técnica, a serviço do Amor e 
não a serviço do Poder, é que nos deve levar 
a enfrentar esse novo Apocalipse de uma 
nova Guerra Universal, com que a história 
mais atuaL~ ameaça. Eis por que a vida 
contemplativa deve ser a própria medída da 
vida mais ativa. Eis por que a vidá monásti
ca, em que a oração e o trabalho se comple
tam, é de tão ímperativa atualidade, como 
elemento substancial para a luta por um 
mundo mais justo, que é também a lição 
ímperativa da teologia mais completa e 
mais atual. O novo Ano Mil deve ser o Ano 
Um dessa verdadeira transmutação de valo
res políticos e econômicos, que é o sonho de 
todos os oprimidos e deve ser o estímulo 
para todos os que crêem que o Cristo não 
veio ao mundo para consagrar as injustiças e 
os privilégios mas para que iniciemos, ainda 
neste mundo, o Reino de fraternidade que 
Ele pregou no Sermão da Montanha, mais 
atual hoje do que nunca, nesta espera do 
novo Ano Mil em que nos encontramos, 
entre ameaças de novas hecatombes e espe
ranças de novos horizontes de Justiça e de 
Amor. É precisamente o espetáculo ou mes
mo a experiência das duas grandes guerras 
que precederam a terceira que se anuncia, e 
que nos deve levar ao que a chamada teolo
gia da libertação, tão mal compreendída e 
caluniada, insiste em .proclamar. 

A paz, como fruto apenas do medo em que as 
Grandes Potências se encontram, uma em 
face da outra, é uma fórmula não só desiquí
librada mas contraproducente. Quanto ao 
equilíbrio da Paz pelo Amor, que deve subs
tituir essa falsa Paz pelo Medo, corre igual
mente o risco de ser uma palavra vã e 
mesmo fa.x:isaiéa se não nos convencermos 
de q4e não existem atos perdidos, tanto 
para o bem como para o mal. E os menores 
podem ser os maiores, nessa matemática 
divina, em que a força moral dos fracos pode 
vencer a força fisica dos fortes, que deslan-

. cha as guerras e descrê da paz. Tenhamos a 
certeza de que somos tanto mais poderosos, 
contra as forças do mal, quanto mais cons
cientes de nossa própria humildf!de. E de 
que tudo acaba por dar certo, quando nos 
entregamos nas mãos de Deus, depois de 
tudo tentarmos fazer, como se o destino do 
mundo dependesse apenas de nós mesmos. 
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$ 1Vm animador espiritual 

Como os bumeran
gues, as injúrias são ar
mas que se voltam con
tra quem as lança. Ain
da agora tivemos um 
exemplo frisante entre 
nós. O Governador de 
Pernambuco e os Verea-
dores de Salvador injuri

. aram gravemente o Car~ 
deal D. Avelar Br -o 
Ar e i imaz, cuj 
nome se impôs a toda 
América Latina c o m 
exemplar presidente do 
Conselho Episcopal La
tino-Americano. C o mo 
houve quem injuriasse 
antes dele, outros antís
tites, particularmente D. 
Flél.Q.er Camíifa e o Car
d.eal :O Eyaristo Afridt. 
De todo esse purihado ãe 
insultos que restou e que 
restará? A diminuição 
dos que os lançaram e o 
prestígio acrescido das 
s u a s vítimas. Tiveram 
a 1 i ás predecessores, 
como o nosso primeiro 
Bispo D. Pedro Fernan
des Sardinha no século 
XVI e D. Vital no século 
XIX. Que resta hoje des
ses agravos? A glorifica
ção póstuma das vítimas 
e o silêncio da História 
em torno dos autores. 
Houve tempo, particular-· 
mente e n t r e nós, em 
que a função sacerdotal, 
particularmente epis
copal, era uma barreira 
de :5egurança, respeito e 
reverência. Hoje em dia, 
pelos t e m p o s agitados 
em que vivemos, a fun
cão é das mais expostas 
é mesmo perigosas. Será 
essa, possivelmente, uma 
das causas do grave pro
blema do esvaziamento 
do Clero, ao menos em· 
quantidade. -Pois quali
tativamente o risco é até 
um motivo para uma se
leção mais efetiva. 

Como diz wn excelen
te livro recém-publicado 
por um sacerdote: "até 
alguns decênios a t r á s , 
dQminou na Igreja um 
sentimento de eufona ... 
H o j e, segundo alguns, 

~
nóa somos réus de todos 
os pecados da h umam

. dade ... A opinião públi ca 
ecles1al passou, de repen-

~ 
te , do triunfalismo ao 

· q~,rrotjsiDo e auto-acusa
_ção.., .. Para os 2rogress1s
~perdemos p"ê1o mmto 
apego às nossas estrutu-
,ta.a; para o~ tra.diciollê-
jjst.as, pelo :Wandono das 
n~s8.i santas tradicões". 
(Padre Pio Milpacher. 
Vale a Pena Ser Padre?, 
ed. própria. Rua Voluntá
rios da Pátria 287, Rio) . 
Como se vê dessa cita
ção, logo no início de 
uma obra cuja leitura 
v i vamente recomendo, 
não se coloca seu autor, 
nem ao 'lado dos progres
sistas, nem dos tradicio
nalistas. E' a mais difícil 
das atitudes. E, para um 
sacerdote, porventura a 
mais sábia, por ser a pró-

Tristão ~e Athayde 

pria posição da Igreja, 
sempre acusada ao longo 
dos séculos pelos faná
ticos dos dois extremos. 
Daí a origem de todos os 
sectarismos e heresias. O 
autor se mantém sempre 
dentro de um realismo 
sadio e objetivo: "quanto 
à nossa situação presen
te por aquilo que estudei 
de história eclesiástica, 
não tenho inveja dopas
sado. Acho que a Igreja 
do século XX e os padres 
de nossa geração estão 
escrevendo páginas lin
das de história." Não se 
conclua, de frases como 
esta, que o autor se arre
gimenta entre os ufanis
tas que tanto proliferam 
por aí nesse momento. 

O autor se conserva 
sempre ileso de paixões 
contraditórias e seu livro 
é uma contribuicão ines
timável e uma leitura re
com~ndável a todos, es
sencialmente aos que fa
lam com pessimismo ·da 
crise da Igreja em nos
sos dias. Não se trata de 
um otimismo de t i p o 
consolador segundo o 
a d j etivo convencional 
tão irritante. Pois não 
há nada que faça tâo 
mal à Igreja do que o es
tilo untuoso, os ro
mances edificantes e as 
atitudes consoladoras. 
"Nenhum desses -..àefei
tos vicia o realismo con
fiante desta obra sobre 
as grandezas e as misé
rias do sacerdócio. Este 
livro é escrito com a 
maior simplicidade, num 
estilo totalmente des
pretensioso e até mes
mo vulgar. Não se dirige 
a teólogos, nem a · filó
sofos, muito menos a 
sofisticados, mas tanto 
ao nomem da rua como 
ao das Universidades e 
dos quartos de estudo, 
para quem a verdade 
quanto mais simples
meu te exposta é mais 
capaz de atingir aos es
píritos de boa-fé e de boa 
vontade. Em face da 
c1·ise do mundo moder
no e ao contrário do di
agnóstico do nosso Leo
nel Franca, mestre ·de 
nossa geração, que a de
rivava dos desvios no 
plano do conhecimento, 
o autor dessa obra vê es
sa causa última, não no 
plano intelectual, mas 
no plano social. Daí, a 
meu ver, a repercussão 
maior que este 1 i v r o 
poderá ter junto às 
novas gerações, na análi
se do problema religir)f;o 
em nossos dias, marcado 
primacialmente p e 1 a f.. 

transmutações radicais 
por que está passanc\1 
nossa sociedade conten: 
poranea, repercuss~o eS·· 
sa que poderá ser afet.2.
da pelo título pouco feliz 

do livro e pela capa do 
evidente mau gosto. 

Não se trata porém, 
apesar d e s s a s aparên
cias, de uma obra de pro
selitismo vulgar mas de 
observação profunda da 
realidade r e 1 i g i o s a e 
social que nos. cerca. Eis 
como define seu diagnós
tico: "Para mim, há uma 
crise grande na Igreja 
atual e rro clero. Atribuo 
a c a u s a fundamental 
disso à evolução geral da 
humanidade da era agrí
cola à era técnica. A pas
sagem muda a mentali
dade e cria novos cos
tumes individuais, soci
ais, políticos, colocando 
em xeque todas as ins
tituições civis e religio
sas do passado" (pág. 
18). Passa então a for
mular excelentes e con
cretas observações e m 
face dos fenômenos de 
nossa vida moderna e 
suas consequências so
bre a vida religiosa. Essa 
acentuacão da influên
cia dos fatos e das estru
turas sociais sobre os 
problemas espirituais, 
guiada pelo bom senso e 
não por qualquer ideolo
gia sistemática, inverte 
com grande vantagem a 
colocação habitual d o 
problema, como se vê no 
decorrer do próprio livro. 

Mostra o papel capital 
do fermento que o ctisti
·anismo pode e deve re
presentar por sua ação, 
p r i ncipalmente subes
trutural, sobre essas es
truturas e esses fatos, 
justificando a presença 
da Igreja no mundo, em
bora não clericalizada, 
mas indireta em s u a 
ação sobre o. mundo e 
sua imprescindível par
ticipação, de preferência 
não rotu1lada nos proble
mas sociais do mundo 
moderno. Tem ainda a 
vantagem da a t r a ç ã o 
que pode ter um livro 
como este, apesar de sua 
aparência negativa, so
bre as novas gerações, 
não preoéupadas primor
dialmente, como foi a 
nossa, pela crise da inte
ligência, mas pelas con
dições sociais de injusti
ça e de opTessão existen
tes no mundo moderno. 
A esse respeito é parti
cularmente importante 
o capítulo final da obra 
que não se ocupa· mais 
com o problema da voca~ 
ção sacerdotal mas com 
o problema político da · 
sociedade moderna, so
bre o qual tece conside
rações de caráter prático 
imediato, inclusive para 
a solução, ou pelo menos 
a atenuacão da crise de 
instituições por que es· 
tamos passando, e cujo 
futuro se apresenta cer
cado ainda das maiores 
incertezas e ameaças. 
Por isso mesmo vdltare-_ 
mos ao tema amanhã. 



As tf.ês lições 
Tristiio de Athayde 

Falou o povo em Por- ta e efetiva liberdade 
tugal. Têm agora a pala- de comunicações. Parti
vra o s representantes cularmente da imprensa, 
por ele eleitos, para ela- escrita e oral, símbolo de 
borarem a lei fundamen- um povo livre e unido na 
tal do novo regime. Tudo sua variedade. De um 
jndica que o segundo 25 povo que, de modo sur
de Abril fo'i à · confir- preendente e impressio
mação e o prosseguimen- nante, não se deixou em
to, histórico e lógico, do briagar pela liberdade 
primeiro. A mais auspici- r e c o n qui$tada. Como 
asa verificação .a fazer é não se deixara corram
a do macico compàre- per e intoxica?·, agora se 
cimento do · povo às ur.- está vendo, pelo ditatori
nas. A percentagem, de alismo, pelo policiaiismo 
mais de 90 % , ttüvez seja e pelo paternalismo, que 
úrz,ica em seu gênero. De ó conden"tLram ao silên
modo particular, por não cio por quase meio séc'l:L
haver, na lei, a obrigação· lo. Essa manifestação, de 
do voto. Este foi levado autêntico e espontaneo 
às urnas pela mais livre civismo, foi a primeira li
e espontanea manifes- ção dessa histórica jor
tação dos elei,ores. Não nada lusíada, mostrando 
houve voto de cabresto. que existem ainda revo
Nem mesmo do cabresto luções, feitas pelo povo 
legal. Foi como que uma e não por pequenas ali
explosão de liberdade. E garquias .sectárias. 
de liberdade ordenada e d l' - t · 
racional. Absolutamente .A segun a zç_ao oz ra 

do comportamento das 
em contrário a tudo o Forcas Armadas. Elas 
que a mais desent1·eada desencadP.aram o 25 de 
propaganda reacionária Abril de 1974 porque ad
e saudosista fizera espa- vinharam a vontade do 
lhar pela imprensa mun- povo. Não se preval.ece
dial. Màis de 1 mil e 500 ram do seu silêncio. Ti
representantes dessa im- nham, portanto, uma es
prensa compareceram ao pecial responsabilidade 
ato eleitoral, o primeiro na sua confirmação e na 
depois de 48 anos de si- sua continuidade. Não se 
lêncio popular, a fim de deixaram empolgar pelo 
ver para crer. E talvez poder político. Nem o 
animados da maliciosa s u b estimaram. Não 
expectativa de ver para temeram a vox populi, 
descrer, como delicada- .arrastados pela lábia dos 
mente o disse, em feliz auto r itar~alistas, que 
improviso, o Presidente sempre alegam ser um 
Costa Gomes. A impren- perigo, para uma revo
sa universal, de tipo di- lução, confiar seus des
reitista ou mesmo inde-· tinos ao povo. Particu
pendente, se deixara en- larmente a um p o v o 
venenar pelas cassan- desabituado de pensar 
dras e pelos alarmistas. p 0 l iticamente. Confia
Reportagens totográfi- tam no povo, como tal
cas, de boa ou má fé, só vez nenhuma outra revo
mostravam os cartazes lucão autêntica 0 u s o u 
da propaganda comunis- - fazer.. Prometeram elei
ta. Ora, como. (le costu- ções pam breve. E no fim 
me, quem mazs se mos- de um ano cumpriram a 
tra e que. ~"L_enos , te_m. promessa. Onde já se viu 
Mas a opzn_zao publzcG;, esse absurdo? Foi uma li
no estrangezro e par~z- .ção ún~a e digna de 
cul~rmente en_tre nos, figurar, já •agora, nos 
sutzlmente alzme"};tad~a tratados de ciência polí
p~lo, escudo das colo- tica. Essas Forças Ar
mas , .que sempre. sus- madas, por outro lado, 
tentaram o ~alazarzsmo, não cruzamm os bracos. 
estava convzcta de que Não se deixaram empol
Portugal se transfq;~a- gar pela tentação d o 
ra num feudo sovzetwo. poder (desse poder que 

No dia 25, houve até corrompe e, quando •ab
missas, celebraçlas inten- soluto, corrompe absolu
cionalmente para pedir tamente, na palavra ta
a Deus que preservasse mosa de Lorde Acton) , 
Portugal do "comunismo mas também não subes
q,teu". Parece até que timaram a f o r ç a do 
Deus ouviu. Pois o que se poder, no caso o v_oto 
viu, no dia 25 de abril de popul,ar. N~m o . dezxa-
1975 foi · mais impres- ram a mat1oc~. _Tweram 

. ' a . - a extrem.a felzczdade de 
s z onante -rn:anzfesta9ao encaminhC'r a nova li-
de um p_ovo lzvre e u::zdo, berdade cívicq,, sem en
a des?e~to das facço_es e tregá-la ao arbítrio das 
dos znumeros Partzdos, paixões. Mantiveram a 
que ali se fundaram e se pluralidade . partidária, 
subdivi·diram, e m con- coisa que nenhuma revn
sequêricia de uma hones- lução ousaria f a z e r , 

como início do seu lema 
de " democracia pluralis
ta" que há, pelo menos, 
30 anos, me é tão ca
ro. Foi o tipo do que se 
chama de liberdade diri
gida peca responsabili
dade. E, c o mo con
sequêr:wia, a unidade na 
variedade, que é o pró
prio princípio que distin
gue a verdadeira unida
de (em que as partes do 
todo têm autonomia pró
pria) do unitarismo, 
(em que ·a uniformidade 
destrói a unidade) , • 
segundo os e x e m p l o s 
t ípi·cos dos m o d e r n os 
totalitarismos. 

A terceira lição, dessas , 
memoráveis eleições, é 
que os Partidos que ob
tiveram uma esmagado
ra maioria se orientaram 
por um programa, tipi-
1camente português, de , 
'socialismo livre, que 
'poderá ter repercussões 
futuras de t~o univer
sal. · Pois se apresenta 
como um caminho racio
nal, para uma síntese 
d a s antíteses políticas 
que se chocam.no mundo 
moderno. Antít~ses en
tre regimes de liberdade 
sem justiça e os de jus
tica sem l i b e r d a d e .. 
Quando o ideal para 
uma civilização de tec
nologia, civil e militar, 
cada vez mais sofisticada 
e perigosa, e de massas 
humanas, cada vez mais 
conscientes de seus direi
tos como a nossa, é ·a 
conciliacão entre a socia
lizacão da economia e á 
liberalização da política. 
E c o n omia socializada 
com um Governo livre. 
Utopia? Não. Apenas im
posição realista de U'!JL 
Tegime de coordenaçao 
estatal da economia, co
mo base de uma distri-' 
buição mais justa da Ti
q'tieza coletwa, com as 
gaTantias máximas das 
liberdades públicas, pelo 
pluriP'aTtidarismo e pelo 
voto popular. E' isto, pe
lo menos, o que está no 
programa dos dois Par
tidos amplamente majo
ritários, com suas varia
ções próprias, o Sociali s
ta e o Ponular Derno-
crátko. -

Essas três licões df!; 
novo 25 de Abril, se to
Tem confi rmadas n o s 
próximos meses e anos 
do novo Tegime ·político, 
poderão colocar ·o nosso 
pequeno Pàrtugal nesr.e 
fim de século XX, como 
desbmvador de no vos 
mares polí ticos, como no 
século XVI foi ele o prin
cipal desbravador de oce
anos e continentes, na 

• aurora do mun(lo modeT
. no. 



,. 

No dia 19 de junho de 
1808, um semest1·e após 
a vinda de D .João VI pa
Ta o Brasil, como Prín
c i pe Regente, lançava 
Hipólito da Costa, P-m 
Londres, o p 1" i me i r o 
número do seu Correio 
BraziHense, em cuja in
t?·odução· jazia a apolo
gia da libe?·dade de im
prensa, contra cuja su
p r e s s ã o continuamos 
ainda a lutar em 1975. 
E atribuía a Portugal a 
glória de a ter lançado 
na Europa: "Devem-se à 
N a ç à o portuguesa as 
primeiras luzes destas 
obras, que excitam a 
curiosidade pública. Foi 
em Lisboa, · na imprensa 
de· Craesbeck, em 1649", 
diz ele, que nasceu a im
prensa européia, p o r 
ocasião d o s aconteci
mentos que levaram à 
Aclamacão de D João IV 
(Correio Braziliense i, 
3). E, no número de ou
tubro . do mesmo ano, 
lancava a notícia da in
trodução da impren[;a no 
Brasil: " Saiba pois, o 
Mundo e a Posteridade 
que, no ano de 1808 da 
era cristã, mandou o 
Governo português n o 
Brasil buscar à Inglater
m uma Impressão ... Tar
d e, d e s graçadamente 
tarde, mas enfim apare
cem tipos no B r a s i l ' ' 
(Ib., I, págs. 393/ 4). 

Confrontos 
Tristão de Aihayde 

dições brasileiras da nos
sa época ... 

Preso em julho d e 
1802, assim que voLtava 
dos Estados Unidos via 
Inglaterra, foi levado ao 
tétrico Limoeiro e a l i 
mantido no lúgubre "se
gredo, contra a lei, por 
mais de cinco dias. Ale
gando isso ao desembar
gador-corregedor, este lo
go lhe respondeu: "Que 
as leis por mim alegadas 
não eram aplicáveis ao 
meu caso, porque eu es
tava preso pela polícia, 
cujos magistrados, pela 
lei de sua c r i a ç ã o 
(1760), não eram obri
gados a seguir lei al
guma ou princípios ge
rais de Direito no proces
so dos réus, estando tudo 
isso d~ixado ao seu arbí
trio e com poderes ili
mitadíssimos (sic), para 
a investigação dos cri
mes e castigos dos réus 
e que enfim tal era a 
prática, porque o inten
dente-geral da polícia 
costumava demorar no 
segredo os seus presos os 
dias, meses e anos que 
julga v a conveniente, 
sem que ninguém lhe 
tomasse disso c o n ta". 
(ibid. pág. 26). Bem se 
vê que isso se passava em 
1802 e não em 1975 .. . . 

cama, uma bilha com 
água e um vaso para as 
necessidades da nature
za, que se qespejava de 
oito em oito dias, en
auanto eu ia à missa 
(sic). Este cárcere é de 
ab,áboda por cima e por 
baixo . .. No inverno, so
fre muito frio, tão úmido 
que as paredes e grades 
via muitas vezes cobet·
tas de gotas de água, 
como de grosso orvalho; 
a minha roupa, durante 
o inverno, estava con
t i nuamente molhada" 
(pág. 47). Lembro, de 
novo, que isso se passava 
em 11802 e não em 1975. 

Pam chegar a esse tão 
almejado objetivo, que 
comecara a alimentar 
em sua viagem aos Es
tados Unidos e à Ingla
terra, sofreu H i p ó l i t o 
uma surda e constante 
hostilidade que o levaria 
aos cárceres da polícia e 
da inquisiçãp. Canse,.. 
guindo escapar para a 
Inglaterra, em 1803, só 
oito anos mais tarde fa
?"ia o relato dos seus 
padecimentos na prisão, 
em sua famosa Narra
tiva da Perseguição (im
pressa por W. L e w i s , 
Londres 1811) e agom 
reproduzida, em terceira 
edição, pela UniverSida
de Federal do Rio Gran
de · do Sul, com uma 
apresentação do profes
sor Francisco Rioparden
se de Macedo, por encar
go da Associação Rio- . 
Grandense de Imprensa 
(P'orto Alegre, 159 págs., 
1974). 

D e s s a ' ' narrativa" 
desejo apenas destacar o 
contraste entre a intro
dução das idéias de Rec
earia, pfílos quakers, nos 
Estados Unidos e as con
dições ainda monstruo
sas do t·egime penitenci
ário da polícia e da In
quisição portuguesa da 
época, bem como a seme
lhança com certas con-

Em um dos interro
gatórios, o Juiz-Corre
gedor .Zhe disse q u e 
"para eu ficar de todo li
vre nada mais era neces
sário do que mencionar 
fulanos e fulanos ( re
petindo-me os nomes) e 
que, o eu persistir na mi
nha negativa, me expu-

.... :nha a grandes traba
lhos" (pág. 41). Bem se 
vê que isso se passava 
em 1802 e não em 
1975. . . Passados se i s 
m e s e s no "segredo" 
(sic), levaram-no a os 
cárcere.~ da Inquisição. 
Assim descreve o antro 
em que esteve' incomu
nicável "por mais de dois 
anos e meio... Um. 
pequeno quarto de 12 
pés por oito, com uma 
porta para o corredor e 
nessa porta duas grades 
de ferro distantes uma 
da outra e grossura da 
parede, que é de quatro 
palmos e por fora dessas 
grades há outra porta de 
tábua; no ci~o desta 
porta de tábua .fica uma 
bandeira ou fresta, por 
onde entra no cárcere a 
claridade reflexa, q u e 
lhe pode vir da luz do 
corredor, a qual o corre
dor de fora recebe da 
janela que tem para os 
saguões. Neste pequeno 
quarto havia um estrado 
de tábua com um enxer
gão que me servia de 

Quanto a o s interro
gatórios, durante esses 
dois anos e meio, sempre 
em absoluto confina
mento e com os maiores 
requintes de perversida
de e de impostura, pelos 
"juízes" da Inquisição, 
só mesmo lendo esse ex
traordinário libelo de 
quem sofreu, na carne e 
no espírito, o que repre
senta o horror do policia
lismo arbitrário e do in
quisi-torialismo a i n d a 
mais monstruoso, por ser 
jeito em nome da Fé! A 
despeito das páginas de 
um f e r o z anticlerica
lismo, pr~s pela 
injustiça e peloS tormen
tos sofridos, já que todo 
fanatismo é contagioso e 
acaba envenenando as 
próprias vítimas, esse· re
lato, de uma veracicüzde 
que transpira de cada li
nha, é da mais perfeita 
atualidade. Tanto assim 
que terminarei com um 
similar recente, passado 
em 1975 e não em 1802 . 
Um profissional liberal, 
sem o menor contato 
com política e a i n d a 
menos com subversão, ao 
chegar à entrada d o 
edifício em que reside, é 
abordado por três indiví
duos. Depois de se iden
t i f i carem, colocam-no 
em uma viatura e é logo 
embuçado. Após longo 
tempo e inúmeras voltas, 
é desembarcado, despido 
e posto em um compar
timento completamente 
às escuras, de chão de 
cimento, sem leito e sem 
janela. Duas vezes por 
dia~ por baixo-da porta, 
um prato de comida e 
uma tigela de água. As
sim ficou por quase dois 
meses, em absoluta soli
dão e no escuro. Um belo 
dia, abrem a porta. A luz 
estonteia de tal forma 
que o prisioneiro desfale
ce. Colocado em uma 
maca, jazem-lhe a barba, 
entregam-lhe uma mala 
que á esposa lhe mancüz
ra e dizem-lhe: "Está li
vre. Desculpe. Foi um la
mentável equívoco." 



A tecla indispensável 

Dos discursos pronun
ciados, pelos represen
tantes do Sistema domi
nante, na comemoração 
do undécimo aniversário 
de 1964, se conclui que 
tudo vai pelo melhor no 
melhor dos mundos. E' 
preciso apenas continui
dade. Isto é, deixar como 
está para que não passe 
a pior. 01·a, as urnas 
demonstraram, em 15 de 
novembro último, que a 
maioria d a população 
não pensa assim. E' uma 
maioria silenciada, mas 
que não d e s e j a con
tinuar silenciosa. Isso o 
demonstrou pelo s e u 
voto. De modo ·que não 
concorda, evidentemen
te, com os discursos do 
undecênio e aspira por 
alguma coisa mudada nq 
atual situação. Que se
rá? Podemos, desde logo, 
admitir du:as 1·espostas. 
A prim~ira, e mais drás
tka, seria a a b o l i ç ã o 
imediata dz todos o s 
Atos Institucionais, que 
suprimiram as garantias 
constitucionais de direi
tos e extralimitaram os 
poderes do Executivo . Es. 
sa solução está, eviden
temente, fora de discus
',são. A segunda se r i a 
uma ampla Anistia, que 
abrangesse os delitos po
líticos, como .sendo a 
mais patente demonstra
ção prática de que as pa
lavras pronunciad•as pe
los prócer(!s do Regime, 
sobre a consolidação e os 
benefícios C.a Revolução, 
não foram apenas slo
gans d e propaganda, 
mas expressão de tatos 
positivos. A An~stia seria 
a única prova conclu
dente de que o Regime 
está consolidado. Como 
aqueles que propõem es
sa solução, acredito tam
bém que ele está consoli
dado, até demais. Mas 
como só os regimes for
tes e consolidados têm 
capacidade de tomar a 
iniciativa de um·a conci:
liação nacional, o cami
nho para uma distensão, 
via A"listia, é prático, 
possível e desejável. 

Um terceiro cammho 
seria a abolição do bi
partidarismo e a fi:roção 
constitucional de uma 
gama de Partidos polí
ticos, nem exagerada 
nem revtrita, que de tato 
refletisse a opinião pú
blka nacional. Podería
mos então alcançar o es
tágio de uma democra
cia pluralista. Seria o 
caminho ideal, como o 
tem demonstrado u m 

Tristão de Athayde 

grande publicista como 
Carlos Castello Branco, 
apoiado, embora timi
damente, por •algumas 
autoridades públicas' co
mo o Governador de S. 
Paulo ou o Presidente do 
Senado. Esse caminho, 
po1·ém, foi oficialmente 
interceptado pelas mani
festações recentes d o s 
próceres do Regime. E 
até mesmo repudiado pe
los maiores líderes da 
Oposição, pelo j u s t o 
temor de a verem pulve
rizada. I s regimes au
toritáTios a única defesa 
da liberdade, contra o 
arbítrio das autoridades, 
é de fato a união. 

Resta-nos um quarto 
camilnho, dentro de um 
processo evolutivo e não 
violento. De t o d o s o 
m a i s recomendável e 
eficiente. Trata-se d •a 
abertura, honesta e am
pla, de todos os canais 
publicitários, pelos quais 
se pode manifestar a 
opinião p ú b l i c a . Em 
suma, ·a liberdade de im
p1·ensa, verdadeira e não 
simulada, como a que 
dizem nos ter sido tolera
da oficialmente. E' um 
processo gradualista e 
não imediati<sta. E' um 
processo viável, sem ne
nhuma quebra violenta 
d o sistema dominante 
em sua fase atual. E' um 
processo, e mesmo o 
único, autenticamente 
democrático e livre; pois 
permite a manifestação 
das várias correntes do 
pensamento popular. Ou 
eZUist"a. E' um processo 
.honesto e responsável, 
isento do arbítrio poli
cial . da famigemda cen
sura prévia. E' um pro
cesso prepamtório e por 
isso m e s m o educativo 
pam prometida recons
titucionalização do país. 

Não tenho, pois, •a 
1nenor dúv'bda de que a 
condição preliminar pa
r a qualquer tentativa 
decente da passagem de 
um regime político fe
chado a um regime polí
tico aberto, é a substitui
ção imediata d•a censura 
prévia à imprensa, con
denada por toda a cons
ciência moral e jurídica 
da humanidade, p e la 
aplicação de uma lei de 
imprensa, racional e jus
ta, que permita a liber
dade nos limites da res
ponsabilidade. 

Ora, o que estamos 
vendo é exatamente o 
oposto. E' a imprensa 
cada vez mazs manie-

tada. E' a tmpostura de 
uma falsa liberdade, pe
la descrimtnação da cen
sura. E' su•a .aplicação 
arbitráTia. Em uma car
ta de 14 de março findo, 
dirigida ::os assinantes 
do hebdomadário 
Opinião, seu ilustre di
retor, o jornalista Fer
nando Gasparian, f a z 
um relato impressionan
te e. documentado sobre 
o estado caótico em que 
se encontra a censura à 
nossa imprensa. Chega a 
mostrar que a situ·ação, 
longe de melhorar com .a 
passagem dos anos e a 
consolidar:;ão do Regime, 
não tem feito senão pio
rar. Eis co,no termma es
sa impressionante circu
lar, depois de enumerar, 
com jatos, os erros da 
situação: "Mais impor
tante do que tudo isso: 
a imprensa brasileira, de 
um modo geral, não está 
sequer na situação em 
que estava no início do 
Governo Médici, quando 
já não vivia dias de liber
dade. Compulsando re
centemente os jornais e 
revistas da época das 
eleições de 1970, que ho
je m u i t o s reconhecem 
não terem szdo lzvres, 
notamos que a imprensa 
daquele período t i n h a 
mu~to mais liberdade de 
temas, que hoje não são 
mais cogitados nas re
dações." 

Aliás, pergunto eu. Se
rá que, naquela época, 
ainda se podia escrever 
l~vremente sobre o nosso 
Arcebispo D H e l d e r 
Camara, quanto a o s 
numeroso'{ títulos Hono
ris causa, de universida
des estrangeiras, q u e 
tem ultimamente recebi
do e cuja menção nunca 
vimos em jornal algum? · 

Seja como for, ou re
gredimos rm matéria de 
liberdade · d e imprensa 
ou pelo menos não pro
gredimos. E, no entanto, 
o único caminho que me 
parece, ao mesmo tempo 
v'bável e eficiente, nas 
atua i s circunstancias, 
para que realmente pos
s a p 1· o c essar-se uma 
abertum política no sen
tido de um Estado de Di
reito (anseio da opinião 
p ú b l i c a e propósito 
igualmente, acredito, dor 
mais altos ?·epresentan
tes da situação), é a 
efetiva e honesta apli
cação de uma verdadeira 
liberdade de imprensa, 
p T o m e t i d a mas não 
aplicada. Sem ela tudo 
mais é vão. 



caminhos do bom 
Trilido de .4&/uryde 

taçio do proJeto e d&s emendai que folal 
apresentada& Se aaslm f011e feito, tertamaa 
reallzado a ordem Jólica e ~~DAta dC8 fato,. 
rea .neceaú.rioa para a .leeltlmaçlo da DOt& 
ordem collltttucional, de tlpo Jarkt~MmeQte 
democritlco, embora ainda apenas em teoria. 
Pois a prática teria de lhe auceder e nlo cte 
lhe anteceder, como n1 ocorrer, provavelmell
te, aepndo o método atualmente utllilado. 

Ri uma quarta preJimtnar, entretamo, QUe 
pode e dele ser realiza~ mamo qqe a 
mantenha o atual atatema, pela aupasf& Ja• 
Viabilidade prátJca de ter convocada tmedla· 
tamente uma CoDititulnte. preced.lda por uma 
ampla Uberdade de propapnda poUtaca, .-
1mpl1caria desde Ji a reqàção da fam!pra .. 
da Lei Falcão. Baaa quarta preUmJ.nar pode
rá. aer a aprovaçio da proposta Montoro, para 
eleiÇões diretu de pyemadOrel e parlaQIIia
tares. Eue projeto, mesmo muW&dO pela a
cludo de eleiÇio direta para Prealdeme, lll'la 
um puao aceitivel, para ae e'ritar a atdbal
çlo de DOYU funções caaatltuckmala a ~ 
ou repreaenta.Dtea D1o expreuamente ....,.. 
dos a elaa. Não aerta uma aoluçio COIIIII-. 
maa um paaao adiante Jio aentklo de ~ 
órsioa e tunç6ea em aua J)OIIolo ~ 
Aque1ea, previamente pzeparadoe o _. 
tioname.D*o deataa. A aprovaçio 
Montoto. pclll'taDto, me parece ... ;:rat atD 
l1tlco maií ..... 
lllpiDdBMe·
aDiatia poUtlca. Por illo ..... 
Unuiamo totemame'Dtal tadD 
~ Jmpedlr a ~ cJella aro~DCIItao 
a BmeDda Montoro f0111e &Dil'OYIUIL 
tão posaivel a indicação de um C&l2d1111a'D41po. 
aiclonista para a Presidência. 

Eleito ou não o candidato da Opoalçlo. 
tlcarla então legltlmado o candidato da 81· 
tuaçio, .segundo um processo livre de qualquer 
imposição, paternalismo ou continuíamo. 

E se a proposta Montoro não for ~ 
da? Ainda nos resta uma ~rança, u ..-.. 
çõea diretas de 15 de novembro. Teremoa, en
tão, um Presidente üegitlmo, porque Dio eWor 
to pelo povo, maa em' tace dele um Parlamea
to legitJ.tJWDente eleito, que estaria apto a 
acompanhar de perto e CODfl;1t.Qoloaa.._te 
oa aeua atoa, de modo a ~ a YOita ao
arbitr1o, que há 1& anoa 'ftDI. ...,.,... DOI
au eatnturaa politlcu. B ae a ·......._ do 
novo Parlamento, elel&o a 11 de~ fa.. 
vorecer o continuilmo aa&o11tirlo PGf ..._ 
de "aalVIIIUardaa .. qae oaatlnuem & IDII J1r 
a eeprança dos cldediOI em pnweit.o da ill
tra-aegurança do BRado? Tel'lalla emio, • 
teremos, de prosseplr, como bi 16 11101o a 
luta por um estado de autbtlco dkelto, cla
tro e fora do Parlamento, I)UID&Ddo por Wdo 
que represente um restme de Juapça aocJal • 
de ordem Jurídica democr&tlca. Haveria,
dúYida, uma hipóteee ainda plor. Mu ..._ 
nem admiNmos a fo.nnUlaçio. Bmbora. Jlela 
terreao hlpot6tlco, t.udo eeJa posaivel, i.acl.,. 
ve que prevaleça o bom aenao. B a Y.
que ati hoJe nlo tiftram YCII aem * 
por aer OlltldL 



--~-.,-----Demagogi 
''~.,j- >fi 

OMEÇA hoje a quin
ta etapa do movi
mento polítko ini
ciado entre nós a 1. o 

de abril de 1964. Como sem
pre o combati, desde o dia 
7 de maio desse ano (sem 
ter qualquer ligação com o 
Governo anterior), a partir 
de um artigo-protesto inti
tulado Terrorismo Cultural, 
mas sempre espero mesmo 
contra a esperança (contra 
spem spes), não quero que 
as decepções de 15 anos con
taminem a pequena chama 
que continua a bruxBlear 
em meu coração. E se ali
menta não apenas de uma 
invencível vocação à espe
rança, companheira da fe e 
do amor, mas ainda da pa
la:vra de um homem honra
do, que, embora ilegitima
mente escolhido, é hoje o 
responsável pelo compromis
so solene de restituir a de
mocracia ao povo brasileiro. 
Não que eu mantenha ilu
sões sobre a invencível .pre
cariedade de todo e qual
quer regime político, a co
meçar pela teocracia, como 
neste momento querem de
sencavar no Médio Oriente. 
Ao sense _of humour de 
Churchil ainda devemos a 
mais perfeita definição que 
até hoje se deu de democra
cia. "E' o pior de todos os 
regimes, sem f·alar natural
mente dos demais". 

• • • 
A cada reinício dessa 

longa e infausta travessia 
política, venho renovando a 
minha confiança no povo 
brasileiro e a minha revolta 
em ver restaurada, de etapa 
em etapa, a barreira que 
o absolutismo inconfessado 
vem, sistematicamente, 
opondo a essa paciência si
lenciosa do povo, que penso 
ser prova de sabedoria e não 
de conformismo, como so
mos levados a crer nos mo
mentos de nostalgia. Pois a 
esperança não é um estado 
definitivo, mas uma luta 

... 

contínua contra a tentação 
da indiferença.' 

Muito menos acredito 
ser a democracia uma dádiva 
de governantes ou mesmo 
de uma personalidade ca
rismática. Quando falo em 
restituição da democracia, 
refiro-me à liberdade reco
nhecida ao povo de refazer, 
por si mesmo, um sistema 
político de vida social em 
que sua participação no go
verno da coletividade seja 
plenamente garantida por 
uma efetiva legalidade. E 
tal legalidade só pode vir da 
manilestação expressa desse 
mesmo povo. E' por isso que 
considero, como s e m p r e 
considerei, a anistia am
pla e a Constituinte ex
p r e s s a m e n t e e lei ta co
mo duas condições, preli
minares e ind1spensave1s, 
para que um. regime de au
tênticas liberdades públicas, 
em teoria, possa efetivamen
te ser posto em prática. E' 
precisamente essa dissocia
ção entre a palavra e o . ato 
que merece o título de de
magogia coroada, o mal se
creto ou patente que desde 
abril de 1964 vem corroendo 
sucessivamente nossas ins
tituições. 

"Democracia coroada", 
foi como um ilustre emigrado 
argentino, Garcia Merou, 
apelidou no século passado 
o nosso regime imperial. De
mocracia, com todas· suas 
mazelas, que os Tobias Bar
reto ou os Tavares Bastos es
calpelavam, mas sobranceira 
ao oligarquismo violento da 
maioria de nossos vizinhos 
continentais, na visão insus
peita desse grande exilado. 
Coroada, porque precaria
mente enfeixada nas mãos 
de um chefe supremo, o Im
perador, por menos absolu
tista que Pedro II se tenb,a 
sempre manifestado, para 
honra dõ seu proclamado 
amor pela liberdade. 

Pois bem, a essa demo
cracia coroada e à sua subs
tituição por um p~ríodo de 
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luta "republicana", entre 
federalismo e centralismo, 
entre civilismo e militarismo, 
entre idealismo e realismo, 
entre bacharelismo e corone
lísmo, da primeira e da se
gunda era republicana, su
cedeu, desde 1964, a era da 
mentira política, a qu~ po
demos chamar de demagogia 
coroada. · 

Demagogia, porque há 
15 anos vivemos em plena 
impostura política. Ou seja, 
a contradição radical entre 
uma profissão nominal de fé 
democrática e a prática efe
tiva de uma antidemocra
cia. Isto é, de um distancia
mento crescente entre o 
Brasil real e o Brasil oficial; 
entre o Governo e o povo; 
entre as elites e as massas. 
Acima de tudo, entre as pa
lavras e os atos. Impostura 
~.gnifica falsificação da ver
dade. Contradiçao formal 
entre o rótulo e o conteúdo. 

, Entre a bandeira e a carga. 
Entre a lei e o fato. E' nes
se jogo continuado de pe
quenas e grandes imposturas 
que vivemos desde 1964. 
lJesde a profissão de fé de
mocrática e a prática poll
tica autoritária. 

Ora, a demagogia polí
tica é precisamente a im
postura da democracia. Se
Ja pelo povo; seja pelos fal
sos líderes; seja pelas auto-· 
ridades constitmdas. Seja 
pelo povo, quando ébrio oe 
liberoade lanca-se na anar
·quia. Seja pelos falsos líde
res populares, quando explo
ram a boa fé ao povo. ~ja 
pelas autoridades públicas, 
quando abusam do poder, 
alegando que o fazem em 
benefício do povo. Este é 
sempre o grande sacrificado 
de toda espécie de demago
gia. Especialmente da de
magogia autoritária. E o 
cúmulo dela é precisamente 
atribuir, aos outros, aquilo 
que nós próprios praticamos. 
O manifesto de autopromo
ção com que se despediu a 
quarta etapa do Movimento 

de 64 é a expressão mais pa
tente dessa demagogia co
roada, a que atribuo o mal 
secreto do regime de exceção 
em que vivemos desde 1964. 
Tão demagogo é quem ex
plora o povo, com falsas pro
messas, como quem engana 
o povo cham!j.ndo de demo
cracia o que é oligarquia e 
absolutismo camuflado. 

Quaisquer que tenham 
sido os êxitos parciais, com 
que o trabalho do póvo bra
sileiro e o capital de sua na
tureza conseguiram progre
dir, contra todas as razões 
de · regredir, de dentro e de 
fora do país, o fato é que, po
liticamente, o regime cujo 
continuísmo se prega, com 
modificações s u p e rficiais, 
não tem sido senão uma 
contínua demagogia. E só à 
custa de uma revolta silen
ciosa e paciente da opinião 
pública, com o consentimen
to pa ternalístico do regime 
autoritário, é que consegui
mos chegar a este dia de no
vas esperanças. Demagogia 
e não democraci•a é o que 
acabamos de viver. E dema
gogia coroada, porque sem
pre mantida pela monocra
cia do Poder Executivo. 

• • • E' o fim desse tipo de 
demagogia que devemos sau
dar, neste 15 de março de 
1979. Se fôssemos pessimis
tas, nada poderíamos espe
XiJ.r de uma sucessão que os
tensivamente se solidariza 
com esse infausto passado. 
Mas como não o somos e 
acreditamos na palavra de 
homens de bem, é um crédi
to de confiança que, na me
dida de nossa solidão e de 
nossa inutilidade, abrimos 
ao raiar desta nova madru
gada. Se vier, sem demora, a 
mais ampla anistia e, com 
pouca demora, uma Assem
bléia Constituinte, acredita
mos poder um dia passar, de 
uma pouco saudosa demago
gia coroada, a uma tão aus
piciosa democracia sem co
roa . 
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0 8 COIDllll1ltal portu&lnm 
ll&io de parabéna. Olne
IUlram esmapr 08 IDCia

DI&u. aumentar de sete~ 
ma proprta bancada parlamerrtare 
repor no Poder os dii'etttstu con
servadores. Estarão, com illo, deft.. 
ntttvamente murehos os era ... 
vemelbM? NAo ereto. Eaaaa OICila· 
Ç()es entre os extremoa ato pestetta. 
mente normaia, nessa pes...,. de 
um llatado ditatortal a um Dtado 
clelmalata. o essenc1al é que ... 
ODda COMerf&dora, que se vem es
pnlmlo ..., aretaa poUtteaa da 
BuiOpa oellental, a partir da In
glat.elra, alo represente um retzo. 
cea tquele pedodo postertm u 
dllll Ol'llldea Guerras do !lúcio do 
lécUio, em que Casclsmo e collllibla
mo tepteaentaVIID a única opoAo 
polftlca ,.....,.wtnea. A ve!da
delra opçAo poi1Uea tntrtseca deve 
aer sempre entre Uberdade e OJ)Iel
ato. Liberdade, pela coextstêallia 
dOI Jaua!s, dos semelhantes e 401 
eontDrtos, no exerclcio do pluraJII. 
mo polttleo democrático. Oprelllllo, 
pelo monop6Ho do Poder, naa mlos 
de qualquer tipo de oligarquia pOli
ttca. militar ou plutocrttlca. Mes
mo que, em Portugal, ou em qual
quer outro pala do mundo, não ae 
volte a ... velha dicotomia. comu
IJilalo.lla:llm, IUbslate OU metiiiiO 
~o pertao de uma nova opc;Ao 
enta ciiNtta (CODaerVadora ou -
ckll6rla) e eequerda (reformista 6u 
utremiat4). Ou entre democraeia 
1111 e democracia DOmtnal. Maa es
• DOYU opções pouivels podem 
eer ftitadas, juatamente, atraftls 
da apUcaçlo do prtnctpio lrredutf
vel do respeito reciproco a Hberda
de, 1ndlvklual, grupal ou coletiva, 
como principio supremo vlseeral
meate llpdo ajuattça, pela recipro
cidade de direttos e deveres. f: nisso 
que reside a superioridade dos regi
mel autentteamente democrtttcoa. 
PoJa outzo ~ tininente, eomo 
entre na.~ veriftcando nes
ta DOISil )Jillllllem do estado de 
arbUdo ao estado de direito, é a 
ta}llfleaçlo da democracia pela 
contnldlçAo eatre u palavras e os 
fatal. 

Basta um exemplo, nesta noua 
reorpntzaçlo partldérta. Os orga
nllldores do Partido que vai suce
der a Arena optaram pelo nome de 
Partido DemocrtUco. 8 um contra
senao. ou ant.es, é um começo .-. 
feitamente adequado ta suaa ori
IIDI de Putlldo oflcial e nAo popu
lar. ParUdo que ae baaeJa no eonti
Didlaloda RevoluçAo de Me quan
do multo •autocrltlca que ela fez, 
--pela optDilo p(lbllca. Mas 
llti e1uo que n1o e, de fato, um 

~::.: ...................... 
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Partido do Governo, POO. E será o 
nome ou a sigla que todos lhe da
rão. Be prevalecer. porém, o nome 
de Partido Demoerético, teremos 
um ·novo exemplo do contraste en
tre democracia de conteúdo e de
mocracia de rotulo. Democracia 
real e democzacta nominal No cuo 
português, ..aa 08Cilações ruem 
parte do elemento fluido do regime 
democrático, perfeitamente supe
rável pelo efetivo exerelet~ de wn 
regime baseado na opiniAo públlca 
e, portanto, na consulta ao voto. 
Por isso é que não creio que a 
reviravolta da política portuguesa, 
sempre e por todos os motivos tão 
ligada a noasa, seja uma tralçAo aos 
ideais que levaram Portugal à revo
luçAo dos cravos vermelhos. Anãlo
ga à que levou a Espanha a superar 
o franqutsmo, a1iáa com melhor êxi
to aparente, até agora, do que a 
poHtiea portuguesa de superação 
do salazarlsmo. O Governo de ditei
ta, portanto, pode representar um 
perigo para a nova democracia por
tuguesa, sem dQv1da, mas,1stã per
feitamente na linha do prlflelpio de 
liberdade e de justiça, que deve 
animar toda a construçAo politica 
que não se resigne a sofrer os males 
do totalitarismo. 

Lamento, pessoalmente, esse 
fracasso eleitoral do soclall.smo
com-liberdade, adotado em Portu
gal, pois pode repreaentarumpuao 
reacionário de volta ao regime de 
privilégio capitalista da cla88e bur· 
guesa, em oposlçlo aos direitos das 
classes proletãriaa. Mas espero fir
memente que, na OpostçAo, o Parti
do de IIArto 8oln!l volte a repre
IIDtar o papel capital que ~ 
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OpostçAo ativa deve representar, 
como sendo uma peça essencial de 
todo poder poUtico, que nlo seja 
monopollata ou oligárquico. Acre
dioo, mesmo, que essa passagem do 
enclaltiDIO português à Oposlçlo 
lbe aed de lf8Dde utilidade pollti
ea. A declml:lo com o snctaH~r~J~q-no 
Poder JiiO t prtvflégto de Portupl. 
t uma atitude de grandel pareelaa 
da populaçAo, em toda parte. espe
cialmente Jovens, que vtm forçan
do os pajsea comuntstu a reverem 
a sua própria moDOCracia moDOUti
ea, tncompatfvel com o verdadeiro 
exeretcio da liberdade com jUstiça e 
desta com aquela, norma essenctal 
de todo regime poUttco racional e 
benéfico para os povos. Ruões eeo
nOmtcas patentes, em Portugal, le
varam a essa reviravolta à direita. 
Novu l'87i)es 80C1ais, em breve, po
derão levar a uma reviravolta opos
ta. Tudo Isso será da maior vanta
gem para o povo português, caso 
essas repetidas reviravoltas não se 
convertam em ceticismo polttico ou 
em desagregaçAo econOmtca, que 
sio sempre o melhor caldo de cultu
ra para a 1nst1tulçlo de ditaduras 
no Poder. Essas oactlações repre
sentam, até mesmo, uma escola 
prática de polltica realmente popu
lar, em que o kleal1smo não deve 
nunca s1biWulr a vtsio prática das 
reaUdadll polltlvaa. 

• • • 
Seja como for, o importante é 

que, apa. uma rue agitada, impre
cila e ~ .. o problema poUti
co portuaoêf. folte a assumir uma 
lmportbçJa nae1ona1 e tntemacto
Dil 8e -IUIDada l dii'etta, .. 

rém. ror uma volta ao "~ 
n!&Clonarto. classista e a~ 
que imperou durante o sala .. 
mo, então o povo português dll 
provlnciaa, que agora foi vencido 
pelaa elites citadinas, ae encamaa-
râ. em breve, de Impor de DCmJ a 
sua vontade aoa abl1808 do clke1t» 
mo. E a guinada à direita cederi a 
uma nova guinada à esquerda. A 
menos que o d1retl.smo no Poder 
a.sauma um earéter J"''ffddntt1o e 
tenha a tentação de 1mltlr, lllo 
apenas o rotativtsmo hdMDico, fll
treconaervadores;;P.t 
sim aquele novo e ciiJâ. 
ttsmo reacionário Podir., .. 
está ra1ando no lxtl~ 0rte11a 
Reftro..me, bem se vê, l DOpO.. 
titulçto iran1ana. ditada peJD ... 
ll8mo lalAmico. --~ OollaU
tuiçAo aband~_JIIftlplicede 
ol'18em clásslca e ocidental, do~ 
euttvo, Legtslativo e Judiclano, 
passando a um pentágoDO, com o 
acré8elmo de dois novos poderes: o 
pleblseitúio, de conotações DIIU
tas, e o aiatoütrleo, ou Poder su
premo, por ser de earéter teocrltlco 
e absoluto, sem recurso algum u 
suas dectaões deftnitivas. Não sert 
um Poder Moderador, como em 
nosso Império liberal, e sim um 
Poder Inqulaklor, que coloca as de
cl!Oes do Califa-MOr como in'ecolrl
vels e autocrtt.aca Se 
p1o odl!atllftte··mreftlaDIJ' air.tmir;-; 
rto vter aiDiptrar, IDIIIDO •• 

lndlletamente, eiD DOft -polWca D08 D018011n11Ac»de 
mar, terto emtdo as umaa.Ku* 
creio. Hl mesmo, em celtU Plla
vra.s do novo Presidente do eou. 
lho, um toque de humanismo IJde. 
gral, qwmdo alude a um penoaa. 
Usmo, como suceasor do coletlvil-
mo 80Clal1sta, que bem pode ter 
sido insplrado naa idéias poUttcaa 
de Emmanuel Mounier. Ao que pa
rece, o povo português quer ver 
como ftcam as coisas, se trocar o 
cravo simbólico a boroetra pela al
face real na saladeira. Do vermelho 
ao verde. E não da democracia oci
dental ao tntegrllllmo lslêmico de 
tipo reacionário, Pala o dlreit.tlaDIJ 
tanto pode 11er conservador oome 
reactonúllf. I nesse último Upo, 
proxtmo do tetalltartamo COIIlUDJI. 
ta. como se está vendo, pela aproxt. 
maçAo entre o Governo de Kbomet-
ny e o Partido comunista TUdeb. 
Em face ~ nova expertêncJa , 
portuguesa, 1Jevemoa oU.la com 
espenmça e não com preveuçlo. 
Podemo8 apenas Jemblar, aos nos-
1108 trmAol de alem-mar, que tive
moa, por 15 anos, um direitllmo 
autoritérlo no Poder,~ ft!IUHa. 
dos nAo foram propriamente 1111-
madores. OxalA, como d1rlam 01 
árabes, seus resultados eeJam 111111 
brUbiD&eB do que 08 DOIIOI. .. 
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Davi ou Sansão? 

Mais uma vez têm os 
acontecimentos marcan
tes do nosso tempo per
mitido invocar o imortal 
episódio bíblico da luta 
de Davi contra Golias. 
Entre todos esses acon
tecimentos, o mais ex
pressivo, sem dúvida, foi 
a vitória do povo viet
namita, embora materi
almente ajudado por chi
neses e russos, contra a 
potência militar da mais 
poderosa nação dos tem
pos modernos. Sem es
quecermos, na linha da 
mesma comparação, a 
resistência da Inglaterra 
de Churchill, do maquis 
francês e das tropas de 
De Gaulle, contra a ava
lanche hitleriana. Ou da 
intelegentzia russa con
tra o stalinismo, antes, 
durante e depois do pró- · 
prio Stalin. Ou, n a 
península Ibérica, a dos 
inconformistas contra as 
didaturas espanhola e 
portuguesa. Ou, na 
África, os movimentos de 
descolonização, inclusive 
atualmente em c u r s o 
nos chamados territórios 
ultramarinos de Por
tugal. Ou, em n o s s a 
América Latina, as guer
rilhas, o r a vitoriosas 
como em Cuba, ora ven
cidas como na Bolívia, 
ou já agora no Uruguai, 
o u t r o r a considera-do 
como a Suíça da Améri
ca na famôsa compara
ção de Gabriela Mistral. 
Em todos esses episódios, 
a luta bíblica do pastor 
contra o gigante aparece 
como fundo do quadro. 
Enquanto outras vezes, é 
o episódio de S a n s ã o 
sacudindo as colunas do 
templo de Gaza e sepul
tando-se sob suas ruinas, 
o que pode ser evocado .. 

O escandalo de Water
gate pode também ser 
incluído, já agora, na 
longa lista dessas vitó
rias dos pequenos deste 
mundo contra os gran
des. A despeito de todas 
as tentativas da Casa 
Branca para minimizá
lo, continua ele a agitar 
a opinião pública norte
americana e a p a r t e 
mais c o n s c i e n t e da 
opinião pública univer
sal, salvo aqueles indife
rentes ao bem e ao mal 
que Dante colocou à por
ta do inferno, nem den
tro nem fora dele. Além 
dos seus consideráveis 
aspeetos políticos, de va
lor histórico, apresenta 
esse escandalo aspectos 
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humanos dos mais dra
máticos. Um deles, tal
vez o mais típico, é o da 
estranha e apolínea fi
gura desse jovem e bri
lhante a d v o g a d o do 
Ohio, John Dean III, 
como dizem nos Estados 
Unidos, daqueles q u e 
usam o mesmo nome do 
pai e do avô. Nenhuma 
ascensão mais rápida. 

Nenhuma queda mais 
espetacular. Elevado, aos 
30 anos, à posição de 
conselheiro jurídico do 
próprio Presidente (em
bora tenha declarado em 
seu depoimento perante 
a comissão senatorial, 
que o título vale mais 
que o cargo, como lhe 

·haviam advertido) pas
sou voluntariamente, do 
Capitólio à Rocha Tar
péia, quando enfrentou, 
em sua consciência, a 
hora dramática da ver
dade. Foi no f a m o s o 
Camp David, de nome 
profético, que esse jovem 
jurista, no topo de uma 
carreira fulminante e no 
centro de um escandalo 
político que ele próprio 
arquitetara, ou do qual, 
pelo menos, partiu para 
rip to his teeth, como 
face a face lhe disseram, 
d u r a n t e a inquisição 
senatorial - foi ali que 
a voz do profeta Mala
quias terá despertado a 
sua consciência, com as 
palavras que o Livro Sa
grado registra: "A ver
dade saía dos seus lá
bios" (Mal. 2). Convida
do pelo próprio Presiden
te ainda na condição de 
consultor presidencial a 
preparar u m relatório 
completo sobre o escan
dalo, voltou de m ã o s 
abanando. Não consegui
ra -escrever o relatório, 
mas conseguira cair em 
si. Resolveu, então, dizer 
toda a verdade. 

Primeiramente, ao que 
alega, dizê-la ao próprio 
Presidente. Em seguida, 
após ser demitido, a toda 
a nação. Submetido, sob 
juramento (e o perjúrio 
aqui implica penalidade 
considerável) ao mais 
implacável interrogató
rio pela comissão de se
nadores. Com seu as
pecto frágil e sua másca
ra de adolescente deu 
aos milhões de telespec
tadores a impressão tan
gível de um jovem Davi, 
e n f r e ntando pessoal
mente o mais poderoso 

Chefe de Estado da mais 
poderosa democracia de 
todos os tempos. Embora 
seu depoimento venha a 
ser contestado, e a pala
vra do próprio Presiden
te, mas não sob jura
mento, possa contestar a 
sua, o que foi incontestá
vel, o que ninguém pode
rá negar, é o drama des
sa carreira espetacular
mente quebrada, e o des
sa j-ovem consciência, lu
tando entre o interesse 
e a verdade, no jogo de 
seu destino. Pois a con
tra-ofensiva implacável 
da Casa Branca e dos 
seus próprios cúmplices 
não se fez esperar. Todos 
os meios estão sendo em
pregados para desmora
lizar o seu depoimento e 
a sua honorabilidade. 

A sugestão de que es
teja apenas tentando, 
como Sansão, sacudir as 
colunas do Templo, ao se 
sentir perdido, é cer
tamente a que mais 
poderá afetar a sua posi
ção em face da opinião 
pública norte-americana. 
Ou mesmo universal. Pa
ra quem teve oportuni
dade, porém, de assistir 
ao menos pela TV, a es
ses cinco dias de impla
cável inquisição, trata-se 
de um caso típico de an
gústia pela verdade, de 
um participante do cri-

. me em face da mentira 
o r g a n i zada, cuidado
samente arquitetada, e 
depois" encoberta, inclu
sive por ele próprio, e pe
lo Presidente, ao que ale
ga. A certo momento, no 
seu patético depoimento, 
sem que jamais uma ru
ga do rosto traísse apa
rentemente o seu tre
mendo drama interior, 
teve as seguintes pala
vras: "Não vim a q u i , 
Senador, para e x p i a r 
meus pecados, mas para 
dar testemunho da ver
dade." A resposta de Pi· 
latos corno que se esbo
çou na parede do Senado 
norte-americano ... No ca
so desse jovem que, em 
pleno prestígio político e 
pessoal se defrontou re
pentinamente com a op
cão entre o abismo do 
medo e a esfinge da ver
-dade, obscurece, par a 
mim, os demais aspectos 
desse episódio histórico 
de nossos dias. Se tivesse 
de escolher, a seu respei
to, entre o símbolo de 
Davi e o de Sansão, não 
hesitaria. 

-
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O .,_.m. artigo fai escrito meses atrós • s6 agora a encanlnti no fundo de uma gaveta. Nesse 
-io tempo, o absolutismo estatal que ainda nos governa mashou que essa minha sugestão 
passou a - realmente uma utopia. Espera, apenas, que a bam Hnso pnwaleça, aa menos no 
sentido de um pluralismo partidário efetivo • nãa mutilada, camo parece que wi acontecer dentro 
de um leque partidário incompleta, depois da extinção das atuais Partidos. 

' s.E tivéssemos seguido uma ordem ra
cional para a mudança do regime 
polltico, a reorganização partidária 

em terceiro lugar, depois da Anistia e 
da Constituinte. Como esta gorou, para mal 

· dos 1108808 pecados pollticos e ainda esta
mos tentando curar as feridas de uma anJ&. 
tia parcial, ai temos o problema do pluralis
mo partldúlo a nos propor seu enigma, à 
porta do nosso futuro polltico. Esse pluralis
mo é Inevitável, se quisermos realmente 
passar de um regime autoritário a um regi
me ao menos de inspiração democrática. Os 
reslduos do autoritarismo de 64 e a reação 
do ceticismo constitucionalista, em face da 
instabilidade de nossas Constituições a par-

• tlr de 1891, nils condenam ao regime de 
fluidez institucional. Essa fluidez encontra 
~ raizes históricas em nossa tradicional 
aversão ou pelo menos indiferença pelo espi
rtto partidário. Pode-se dizer que, só mesmo 
no Rio Grande do Bul, esse espirlto de clã 
poUtico criou raízes e 11e incorporou aos 
1108808 costumes, tanto populares como eU
tlstas, nosso bipartidarlsmo imperial foi 
aempre de tipo fluido. Ao desaparecimento 
dos dois Partidos imperiais sucederam, no 
federalismo republicano, os Partidos regio
nais em sua distribuição geográfl.ca e não 
ideológica. -

A Revolução de 30 substituiu esse fracio
namento partidário geográfl.co por um cen
tralismo polltico, que trocou os Partidos 
pela divisão entre a onipotência do Poder 
Central, a subserviência dos governadores, a 
indiferença da massa popular e a prepara
ção secreta ou parcial da revolta ou da 
subversão ideológica. A Revolução de 64, 
por sua vez, tentou consagrar essa divisão 
espontânea entre o Brasil oficial, mllitariza
do e fascistizado, e o Brasil popular, confor
mista ou silenciado pela força, dentro de um 
novo bipartidarismo oportunista que fracio
nou o Brasil polltico entre Governo e Oposi
ção. Entre um Governo onipotente e uma 
Oposição controlada e incapaz de chegar ao 
Poder. 

Neste momento, em que a onipotência 
aovemamental reconheceu a sua incapaci
dade de manter o regime neofascista, em 
união ideológica com os demais paises do 
Cone Bul do continente e se propõe a reabrir 
o problema pluripartidário, como intrtnseco 
ao regime democrático - os dois pontos 
crtticos são portanto: essa experl,êncla dita
torta! centralizaàora e a mexpertência parti
dária do povo em geral. Tudo isso concorre 
para fortalecer a tese de que o pluralismo é 
necessário como ideal teórico; enquanto a 
unidade das oposições é indispensé.vel como 
imperativo prático. Manter essa unidade em 
face dos residuos da onipotência estatal, 
que se intensificou duranl!e os últimos 15 
anos, é o primeiro cuidado que nos deve 
levar a não precipitar esse fracionamento 
partidário prematuro. Tudo que seja fracio
nar ou enfraquecer a Oposição, por conse
guinte, deve ser evitado, se não quisermos 
optar pelo reacionansmo da volta ao passa
do, sempre de alcatéia, com a supremacia da 
Ordem sobre a Justiça, tipica de todos os 
regimes direta ou indiretamente antidemo
cráticos. 

Logo, manter os atuais Partidos, para 
que se desintegrem ou se fortaleçam por si 
mesmos, me parece ser o melhor meio de 
transitar de um regime de .:oncentração 
extrema do Podet d. um regime de descen
tralização pollttca e de reabilitação do espi
rtto part\dãrlo M.al> nu caso de um partida
Iismo nao apellall d.ivuildo em mteresses 
l'eiionais legítimos ou na inevitável e dese-

jâvel dicotomia entre o Govemo e a Oposi
ção e, sim, de um novo partidarismo balea
do na liberdade ideológica, dentro da unida
de do convívio legal Será possivel? Ao que 
me parece, só assim se poderá ultrapassar 
esse duplo perigo da onipotência do Poder e 
daimpotênoiadoPovo. E operar~ 
ção pacifica para um regime de Direito e não 
apenas de Direita; como monopólio do Po
der, que deve ser a nossa meta nacional 
coletiva, fruto de um esforço também coleti
vo. Não apenas de uma concessAo do Poder 
ao Povo, mas de uma união entre o Povo e o 
Poder. A manutençAo dos atuais Partidos, 
mesmo que frutos de um blpaitidarismo 
artlflcial, mas com a llberdade de promoção 
livre de novos Partidos, me parece ser o 
processo mais orgAnlco para operar, pacifica 
e racionalmente, a di11cil substituição de um 
regime ditatorial neofascista, até bá pouco 
vigente, por um regime de convivto e de 
tensão pluripartidária em perspectiva. 

• • • 
Como deverá ser esse quadro pluriparti

dário, que nasça quanto possivel espontà
nea e livremente, como tensão e ponte de 
passagem entre o real e o ideal? Não bá 
polltica decente e benéfica ao bem comum 
que não seja ao mesmo tempo idealista e 
realista. Isto é, que não parta da realidade e 
dela não se afaste, senão guiada pela 11nali
dade a realizar, de uma vida polltica quanto 
possivel hármoniosa, entre Ordem e Justiça, 
com a primazia desta sobre aquela. De mi
nha parte, continuo fiel ao que respondi, 
anos atrás, a uma entrevista publicada no 
Pasquim (n• 430 de 1977). Perguntado: "Se 
fosse instalado o pluripartidarismo, quantos 
Partidos deveria haver no Brasil?", respon
di: "Seis: reacionário, conservador, liberal, 
democrata-IIOClal, IIOCiallsta, comunista." 
Considero ser esse o quadro geral existente 
do pensamento polltico do povo brasilelro 
neste momento. Essa a realidade. Qual a 
idealidade? Esta deve ser, penso eu, a liber
dade legal de organização partidária dentro 
desse quadro, que vai de um extremo ao 
outro na distribuição polltico-ideológl.ca da 
nossa população. Partidos não se decretam 
por lel Devem nascer espontaneamente de 
grupos de opinião e de convicções pollticas, 
que a lei reconhece ou não, de acordo com 
sua vitalidade espontAnea e sua força eleito
ral. É o bom senso que nos ensina o perigo 
dos três excessos: o monopólio do Partido 
único; o privilégio do Partido oficial; a par
celizaçáo partidária exagerada. Esta última, 
sem dúvida, inflnitamente menos perniciosa 
do que as duas outras, a do Partido único e a 
do Partido oficial. 

No momento, o maior perigo que nos 
ameaça é precisamente o do Partido oficial. 
Ou, como jâ começam a chamar, o Areuão. 
É ou será, por mal de nossos pecados, o 
Partido único, mascarado de liberdade par
tidária. Será a oficlallzação da Impostura. 
Conservar os atuais Partidos, permitir a 
liberdade de organização partidária da ex
trema direita à extrema esquerda, estabele
cer limites legais razoáveis para essa organi
zação e convocar eleições livres, com o reco
nhecimento ollcial de seus resultados, se
riam esses, a meu ver, os propósitos racio
nais de um bom Governo, voltado para o 
bem comum, depois da reconstitucionaliza
ção por meio de uma Assembléia Nacional 
Constituinte livremente constituida e res
peitada em suas conclusões. 

Utopia ou bom senso? 

. ~·· 
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