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A
S venerandas cinzas da Rainha Vitó

ria devem sentir-se profundamente 
perturbadas pelo fato de sua augus
ta trisneta, a Rainha Elisabeth II, 

gloriosamente reinante, ter acedido a juntar 
aos numerosos títulos que herdou, o de ho
mem honorário. E as mesmas reais cinzas 
mais alteradas f~caram, com certeza, ao ~e
rem notícia de que a mesma soberana se dls
pôs também a arabizar suas vestes e figura 
para ser-lhe permitido assentar-se no chão 
de uma tenda de deserto, !l. comer uma ove
lha dos rebanhos de Khaled, o todo-poderoso 
Rei da Arábia Saudtta. Já PhiHp, o Príncipe 
consorte, foi, na emergência, mais feliz : o pro
tocolo islamico apenas lhe vedou a possibi
lidade de mostrar as solas aos olnares pudi
cos de seus anfitriões. Para tantc ter-lhe-á 
bastado introduztr ligeira alteração no traje 
com que partieipará do repasto: irá de gran
de uniforme da Royal Navy, de espada, con
decorações e ... meias. 

Duas outras ovelhas, contudo, foram nes
tes ayatollados dias apartadas dos rebanhos de 
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Khal·ed. Quais reis magos na esteira da luz, 
não de uma estrela, mas da mais milagrosa 
das lampadas dos novos Aladinos, dois ou
tros visitantes poder:osos e ilustres peregri
naram pelo deserto saudita, a partilhar da 
frugalidade que o Corão impõe por igual a 
seus fiéis e a seus hóspedes: Harold Brown, 
Secretário norte-americano da Defesa e, co
mo tal, falcoeiro-mor do Pentágono, o Tito, 
ditador vitalício da Iugoslávia e, nessa qua
lidade, donatário dos Reinos da Sérvia, da 
Croácia, da Macedônia, da Escolvênia, ,da Bós
nia e da Herzegovina. 

Cear no deserto deve ser ótimo? E para 
já, muito afortunados andarão nossos gover
nantes em bast arem-se, os xeques, em fazê
los descalçar as botas e comer ovelha s:m
t~dos no chão. Porque dias virão em que, se 
se lembrar-em de os - de nos - mandar pôr 
de joelhos, de joelhos nos havemos todos de 
emborcar, voltados para Meca, a louvar Alá 
e os filhos do Profeta, e a pedir, a implorar, 
a suplicar alguns litros de petróleo. Porque. 
manqu.e de noblesse, le pét role oblige. 

Entretanto, nas lonjuras amarelentas de 
seu palácio de Pequim, Teng sorri. Ele sabe, 
ele também sabe do que são capazes os esta
distas ocidentais quando precisam. E também 
conhece - pois também para ele peregrina
ram - o que costumam oferecer em troca. 

A implosão apocalíptica do regime ira
niano foi muito mais do que o simples resul
tado de uma ação diplomática incompeten
te. O falhanço existiu, claro está, e foi fatal. 
Mas, não passou de consequência inevitável de 
um outro fenômeno muito mais grave e mais 
profundo: a cada esquina com q11e lhes de
para a História, as democracias ocidentais es
barram agora no beco das contradiçõo...s que 
sem saber ,~eraram . Quando os politicos acha
vam que governar era simplesmente servir o 
bem comum - e não ajuntar trunfos para as 
eleições seguintes - procuravam resolver os 
problemas não só com ·eficácia como com se
riedade. Isto é, de harmonia com os princí
pios e os valores das ideologias e doutrinas 
que professavam e tinham o dever de inter
pretar. Hoje, adotou-se a confusão. (Não foi 
possível, por exemplo, que na fase de uma 
delicada transição política, que é a que se vive 
agora no Brasil, o presidente nacional da Are
na e um dos mais contundentes adversários 
do regime ~ o Sr Brizola - se proclamem 

ambos social-democratas e, par dessus le 
marché, sem que nem um nem outro o seja? ) 

São precisas mais contradições - mais 
becos? Quer-se melhor do que a forma osci
lante como o Governo norte-americano tem 
posto errr prática a famosa política de direi
tos humanos? Ou do que o conflito que opõe 
atualmente o Governo trabalhista bri1anico 
aos sindicatos industria is q11e são seus mem
bros? Ou que os jogos ínvios que e3tão fazen
do os Chefes dos Governos de Roma e de Lis
boa? 

Como os Reis Magos, um atrás do outro, 
lá vão pelo deserto a Rainha da Inglaterra, 
o Presidente da Iügoslávia e o Secretári9-- da 
Defesa dos Estados Unidos. São recebidos um 
pouco como filhos pródigos, tanto fugiram dos 
problemas reais de seus anfitriões, tanto os 
têm desa.pontado com a tibieza de suas at-i
tudes. Para eles, portanto, a ov·elha mais gor
da e mais algum petróleo. E que lhes levam 
os Magos, quais as boas novas que irão sos
segar-lhes a ansiedade e os temores? 

. I 
- Terão conosco melhores linhas de co-

mércio - dirá a Rainha. Alin.hareis comigo no 
bloco dos não alinhados, prometerá Josip Tito. 
Faremos dos vossos Exércitos os mais bem 
equipados do Oriente Médio, garantirá Harold 
Brown ... 

Os émires a tudo dirão sim, como a con
juntura lhes exige. Mas, nos silêncios daque
las noites do deserto em que, a cada mês que 
passa maior sentem a sua solidão, os ecos de 
uma angústia que só Alá entende não tn.r
darão em segredar-lhes as verdades verdadei-
ras que h a veriall). de ter respondido: Mais co
mércio? Com um pais que tem sua econo
mia em vias da estagnação? Não alinhados? 
Com uma Iugoslávia que, à morte deste mes~ 
mo Tito, ou se alinha com qualquer ~1m dos 
lados, ou arrisca a desalinhar-se definitiva
mente? Mais armas? Para serem depostas pe
los nossos Imortais ao primeiro susto, e vol
tadas de seguida contra nós? 

Mas os emires a tudo terão de dizer sim. 
Porque o mais trágico é que, ou aceitam tu
do e o mais que ainda houver para oferecer
lhes, ou acabarão por ouvir de seus próprios 
Khomeinys a lírica proposta que o místico 
ayatolah vociferou ao desditoso Bakhtiar, 
quando d-esabou sobre o Irã:: o1~ renunciam 
ou levam um tiro na boca. 

E, pelo caminho que as coisas estão to
mando, levam mesmo. A menos que, a menc)i 
que recebam de Plains, na Geórgia, conselho 
idêntico ao que destronou e desonrou o Xá. 
E, nesse caso irão começando a saudar-se uns 
aos outros: até ao. ano que vem, em Marra
kesh ... 



A desilusão • americana 
Paulo Francis já hoje 

se impôs como um dos 
mais lúcidos e indepen
dentes estudiosos da fa
mosa crise do mundo 
moderno. Além dessa lu
cidez excepcional e de 
unta rara originalidade 
de observação, é dono de 
uma cultura estética e 
social considerável. E de 
uma capacidade de leitu
ra bem digerida, isto é, 
passando da quantidade 
à qualidade, especial
mente em língua inglesa, 
que o coloca já hoje em 
uma situação internacio
nal de destaque. Tudo is
so, que já fora revelado 
teoricamente em seus 
dois l i v r o s anteriores, 
Opinião Pessoal e Cer
teza da Dúvida, foi agora 
posto à prova no depoi
mento que nos vem há 
meses prestando, diaria
mente, sobre os Estados 
Unidos. Em contato pes
soal e apaixonado com 
os acontecimentos, tanto 
no plano social como no 
plano intelectual.· E que 
acaba de reunir seletiva
mente e de completar, 
Sur Place, não como es
pectador, apenas, mas 
como verdadeiro partici
pante desse fenômeno só 
aparentemente decepcio
nante, como foi o páreo 
Nixon - MacGovern, nas 
eleicões de novembro de 
1972. 

De todas as qualidades 
que demonstrou, ao lon
go de uma carreira jor
nalística já relativamen

., te lo!lga, a que mais 
G aprec1o em sua persona

' ';d: !idade é a independên
T cia. E a franqueza. E' 

um marxista heterodoxo 
e individualista (se os 
dois termos não se con
tradizem), absolutamen-
te destituído de todo 
dogmatismo. E de todo 
enquadramento. Santo 
Tomás de Aqu~o coloca 
o "argumento de autori
dade" (isto é, o apoio 
nas expressões alheias) e 
o "argumento opinativo" 
(is é, o apoio nas im
pressões próprias) como 
sendo os mais frágeis na 
dialética do pensamento. 

O realismo absoluto de 
Paulo Francis- apenas 
limitado pela exclusão 
intencional, de t o d a 
transcendência, baseado 
na "certeza da dúvida" 
e não em um negativis
mo integral ou apai
xonado - torna a sua 
independência de julga
mento e sua franqueza 
de ·expressão um instru
mento de observação dos 
fenômenos sociais. Como 
o demonstra no livro po
lêmico, mas admiravel
m e n t e argumentado, 
que acaba de publicar 
sobre as recentes eleicões 
norte-americanas: Nixon 
x McGovern: as Duas 
Américas (Ed. F. Alves 
-1972) . 

O retrato que traça de 
Nixon não é cruel. Só 
poderá pecar por não ser 
bastante cru. A farsa 
que ele acaba de cometer 
no Vietname, para ga
rantir sua reeleição, ex
cede todo comentário, em 
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face dos mais comezi
nhos princípios de ética, 
política ou não. E com 
isso arrastando, n ã o 
apenas sua pessoa, mas 
toda uma nação cujo 
destino está ligado indis
soluvelmente a o s des
tinos futuros de toda a 
humanidade. E é isso 
que torna o infeliz desfe
cho d e s s a competição 
um acontecimento som
brio para a história hu
mana. Não que esse nos
so observador implacável 
do pleito recente se tor
nasse campeão do adver
sário de Nixon. O retrato 
<]Ue traça de McGo'Vef·n 
e mesmo, a meu ver, ex
cessivamente carregado. 
Sem esconder natural
mente suas simpatias· 
pelo candidado democra
ta, Paulo Francis o tra
ta como um "empírico" 
e um "doidivanas", para 
utilizar apenas dois qua
lificativos amenos a seu 
respeito, mas que encar
nou por um momento 
essa "outra América", a 
América antinixoniana, 
que é o lado solar da 
maior nação do mundo, 
cujos erros e cujas qua
lidades afetam não só o 
seu próprio destino, mas 
o de cada nação do mun
do em particular. 

de David Ha~berstam so
bre a "pior e mais confu
sa guerra de toda a nos
sa história." Aliás, uma 
das glórias, essa sim 
autêntica, da cultura 
norte-americana é a co
ragem da autocrítica. O 
caso do Vietname então 
é típico. Numa guerra 
em que foram sacrifica
dos, entre mortos e feri
dos, centenas de milha
res de compatriotas (que 
foram, p o r obediência 
cívica e contra a vontade 
levar a morte e a miséria 
a milhões de seres hu
manos num verdadeiro 
genocídio) a impren~a 
n o r te-americana. man
teve sua total liberdade 
de comentário e de auto
incriminação. 

O livro de David Hal
berstam, que só conheÇo 
aliás pela análise do 
New York Times, mostra 
como uma equipe de ho
mens públicos, "os me
lhores e os mais brilhan- · 
tes"J cometeu o mais trá
gico dos erros de política 
internacional- "porque 
não olharam para o pas
sado nem aprenderam 
com ele... Ignoraram a 
história de Hanói (isto 
é, o indomável patriotis
mo, a coragem e a resis
tência de um povo e de 

. uma cultura imemorial, 
N. do A.) e interpreta
ram mal a história de 
Munique (isto é, equipa
raram, sem as necessá
rias distinções, o socialis
mo soviético ao soei~ 
mo nazista, N. do A.) e 
foram arrastados (os di
rigentes norte-america
nos, de Johnson a Nixon, 
principais protagonistas 
da gt·uerra attodo trandse j 
con ra o ·vie cong, N. o 
A.) , por sua crença na 
importancia do antico
munismo e os perigos de 
não reconhecerem, de 
modo suficiente a im
portancia da revolução 
soviética, "the dangers 
of not 71aying sufficient 
hommage to it") (loc. 
cit.). 

Pois o autor desse livro 
patético não procurou 
apenas retratar, jorna
listicamente, os lances 
de uma luta inglória, 
cujo resultado já e r a 
previsto de&de o início, 
mas fez uma radiografia 
aos nossos irmãos d o 
Norte, só comparável à 
da Ilusão Americana, há 
80 anos passados, mas 
infinitamente mais com
pleta, justa e objetiva, 
que a de Eduardo Prado. 
Mais inglória, aliás, in
finitamente mais ingló
ria, do que a luta ele-ito
ral que Nixon venceu à 
custa de um subterfúgio, 
foi sem dúvida a pseudo 
paz homosa que, a duras 
penas, conseguiu alcan
çar no Vietname, no dia 
27 de janeiro próximo 
findo. O que caracteriza, 
aliás, essa paz honrosa Essa ú 1 t i m a obser-
é que não foi nem paz, vação bem mostra como 
nem honrosa. Limitou-se o fatal envolvimento dos 
a ser um desfecho vão da Estados Unidos na "imo-
mais vã das aventuras ral" aventura do Viet
militares em que s e name foi ainda uma con- CC .... 
meteram os E s t a d o s sequência desastrosa dov 
Unidos. macartismo, isto é, da 

E que levou um dos obsessão anticomunista 
melhores comentaristas que durante anos devas
do drama indochinês 0 tou os Estados Unidos, 
escritor norte-americ~no ~ decapitou gTandes va
Henry Stocle Comma- lares de st;a: elite intelec
ger a perguntar a si tual e polltlca. A revolu
me~mo: "Por que nos cã . ssa foi de tato . à 
é tão duro aceitar es- mawr r a so tal 
sa licão elementar de do ~culo XX. E os males 

ras são t ã 0 profun- d1sc~1mmado sao t a .o 
damente imorais que fatais como os d? t.Qtall
devem ser perdidas (sic) tarismo co~a .. A 
e a guerra do '\7ietname ~o G o 11. as 
é uma delas (sic) e aque- norte-am~nc~n~ no V1e~ 
les que a condenam são n~me t~r~ s1do f1Tllà h
os mais autênticos patri- çao beneflca para o seu 
atas" (cit.) por Victor s. grande fut';ro, se souber 
Navasky no The New compreende-la, e reco
York Times Book Re- nhecer que essa guen-a 
view), de 12- XI -1972, desastrosa terminou por 
ao comentar o livro The uma trágica lição e não 
Best and the Brightest por uma "paz honrosa". 
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em pontos humildes ou transeen-
o~dentals. Abebera-ae na nolte, a 

grande ~fra dê noos(iF 
6õva$ãoêõ4díãiía. §bêra-üJia I 
sõlldao. Abebera-se na leitura co-
mo na metmaç&Q e, acima de tudo, mesmos. 
tia !(l'aç_a. o .sllenclo lnterlgr 6 o nn:ão~;;se~-ff~~~Ç;I 
que nos levu deixar v1ver o es;nrl- nlii 
to em nos. Ao contiãrlo do fogo,} ~~~~~~~~~~~ õ espmt<i se alimenta do vazio ... 
E' nu s!léne!o que ouvimos a vo:a 
das "coLía.s, como ouvimos 81 vo:aest 
j).otunãa..s do .. n~pfÓDl!o eú e 
cõiííõ chega;mos a !Lu!J.~ yoz de 
Oeus. ouvimoa a voz aa.s coJ.Saa • 
dos animais, ouvimos o aenUdo que 
tem as arvores e OIS noa, o mu 
e os pas.saruihóS. q: suênciQ a ura 
~m nos a acuidade dos aent.l 
da n en a. quanto o rum 
po:!e ser um estimulo t. 
c a ação, so o enc1o a re os nos 
~s poros sensíveis e a. nõüã"razão 
~ nos torna pa.ssivela, portanto, a 
penetrar o segredo das colsaa, pol.s r 
as coisas i\l&rdam consgo o segre
do de sua or!sern e a marca lnvlsl
IVelque nelas 4ei.nmoa em nossa 
~a.ssagem. Guardam conatgo, na 
sua lmobilldade, ou na aua ln&.Clo

D&Udade natural. multo da Polate 

Por que ndo "caeH enarrantl 
rs~~~~~ii~~~~:l~ clorlam Dei" (Pa. 18,2) aenio por 

que u coisas i\larda.m consigo, 

~~;~~~~~~V~e,jo ho!e. com 
gente que, lnutll-

por eimples prazer, traba
ou repousa em casa, ao som do 

tn•u cont.muo estridular de bom-
anünclos comerciais e noticla.s 

~as por locutores, tanto 
111&11 pernlclosos para a vida ln te

fU!!Dtcl ma.1B aveludada e r~1 
"'t!~!.Ja aua voz deaencarnada d. 

Tudo 1Bso é uma verdade!-

mala intactoa do que nóa homens,~: 
os sinais dos õe<:tOB divinos? Por qu~ 
se refugiam no silencio dos deser
ws e da.s montanhas, doa cla!l§t~ 
ou de si próprios, aquelea que gue-· 
rem ouvir a voz de Dell41 E' porqueM 
o silêncio nos torna sensíveis ao 
tie;i·;do das coisas... Como nos traz 
tambétr. o serredo da.s próprias al-~ 
mas, o lnlatérto do Out?t:2,. Só em 
allênclo rxxiemos elleKar à -cõiil
pi'eensao. E ' na medida em que fa
zemos em nós a depuração pelo 
silencio que podemos vencer um 
pouco das barreiras que nos sepa-l 
ram uns doa o~ o amor nascei 
€ sllênclo e ~l.e nos leva de 
novo à plenitude. Quando Katheri-





e r,etorno ~ao • 
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I
~ SSES dois flagelos que consciência de que essa mega- . ças A~ Forças E&piri- Ele 1978, mas que carece ainda 

~ ronda.m a civilização lomania está intimamente liga- =ttua~. de uma demoj? d.e consistência, e de consciên-
. J universal, a megaloma- ~a ao espírito de fanatiwn que crac1a te a uma democra ' c1a de seus deveres civico.s, é 

=f JtJ nia e o fanat1S~1 a que vem corrompendo o regime, c§. de mqas.l em que:::iiiill.~. qu~ esse movimento prossiga, 
ontem nos referimos, nao deixa- esde os primeiros Atos Institu- se~pre se reform~, mas ja umdo e partici.pante, como uma 
ram também .de atingir nossas lcionais de tipo autoritário e cen-1 ag9ra cada vez ~alS saldas das oposição miUtante, através de 
plagas durante os últimos 15 .à tralizador._que culminaram comJ rop:iu m~~. pela aemocraJ uma pressão contínua, em no-

~anos. E se produ.zira,m. agoraJ_na <> malfadado pacote de 1977, ~a ao do ensmo e uma r . me de um conjunto d~os~a-y 
Guiana amazônica, a tragédia com que a autocracia domlnan-J 1bui ao r ne ~entes, que me parece e-
monstruosa que foi 0 fecho san- ~ntou, pof antêc1'ã.a.ção e ma- ~e, pe os imposto.s ~ por o~ verem seguir as linhas gerais do 
grento deste nosso 1978, produ- -=l quiavellcamente, evl r ou dlmi- tros meios de revoluçao econo seguinte programa: 

=f ziu, ~fte .,.uós, no plano políti- ::Jnulr o impacto Irresistível_ com mica, pacífica e Invisível'' (cf • 1) Reintegração das Forças 
co, embora de forma atenuada uma Opinião P'libllca, cr~ente- tlee~ Amoroso Lima, Pelo hu- Armadas em suas altas funções 

d de acordo com o ri)iãso têtm>era- mente reyolt!!,Õa. contra as eonse- mamsmo ameaçado, ed. Tempo profissionais de defesa nacional 
1 mento nacional, um regime qul..,quências de uma Rev~lux_ão ~ raslleiro, 1965• pgs. 189/190). e das instituições constl_Wcio· 

,. tudo lridic:a estar atingindo, es- Jteriorada e!!!_ s~ito e • • :rrâlS do 12a1s; 2) Permanência 
te ano, sua etapa final. A meg_a- stías. reâllz~. Na base deMas Tres meses depois de p~bll- 'partidária, ~r ora, . do MDB, 

~ lomania desse regime foi lança. r- =I co~deraçoes e que S:p~ntei cad~ essas p~avras, . .s':lrg1a o cot?o expressao atual das Opo-
• sê, na base de um místico ufa- à rell?~o do Centro Brasll De- mov1mento mílltar e c1vil de ~1 siçoe.s Uni~as; 3) Colaboração 

ql~.Q. à construção deoorã§fa- mocratlco, nos dl.a.s 8 a 10 do ..1 de março, em que o ~ M1- com o próx1mo Governo, em tu
raonicas como a Transamazôni- c~rrente, a seguinte comunica· "''~tar se apoderou do Poder Po- do que for para o bem do Bra
ca e as ~entrais nueleares, entre çao. . ;::tlltiCO'" é m~~;,rgl:IlãliZoü, tanto o .sil e coincida, portanto, com o 
tãntãS outras baseadas em sa- VeJO, na realidade social Poder Econom1co como o Poder programa das Oposições Unidas, 
ques sobre 0 'futuro e num gi- brasileira do moment,? • .uadi!:9 Cultural, J.nstaurando uma Au- mas sem participação necessarla 

:lgantesco endividamento ~ ~randes forcy em açao: o.po- Jtocracia e um Estado de~- no atual GoYerno; 4.) Reiteração 
Dó. que nos levaram a inflação der militar; o p~er pohtlco tura jurídica._ isto ~de ~eudg- e prosseguimento da luta em ta
gg.Jopa.n~ue nos devorà e co~- (Go~rno e Oposiçao); o poder direito, de que a tu men pr - vor j.e três reivindi~~ll-1'" 

:t trâã qúâ.( já agora 0 próprio economieo (força operária e for- ~cura libertar-se, inftauran5&,9. ~f=. m~i~: a) t'\hí.St~,. 
Governo foi for ado a a elar ça empresarial) ; o ~er cultu- 1 que 2retende! uma democ:ra.e1a, ampla de t-e dos os pr~sos p.;•h
para medidas tão ç violentS: co- ral <~prensa, educaçao e ~- qu«: ]ã se está revelando tao re· tico~ proces.sados ou nao, e con-

il _ r titulçoes religiosas). As eleiçoes lat1va como a atual. Tudo aqui- ces.sao de passapórtes a exila-
mo as usoes que as ge aram. de 15 de novembro re~ram. lo que aquele texto de janei- dos e banidos, atu !mente resi-

UI Ess.a megalomania, do Bra- -=!mais 'llllla vez, o predomínlõõõS ro de 64 procurava indicar, co- dentes no e.stran ei o, como ba-
' sil grande pole~- dolS pririíeirCB, O mUltar e O po- Sendo O verdadeiro se para - e ada recon- )"' 

::t ru.mmL_ó pa1S e dêSêíiC~u litico em sua face govema.men- cili - naciOnal, se pressoe~ 
uma onda de protesto, silencw- tal, sobre os dois ()Utros. Mas re- políticas ou par 1 a b) Con-
10 e popalat, que 2e ·tl.'adU/ii.i., aw.. tawbém, a vocação de eleições liv es, para 
em 1974 e 1978, nas derrotaa es- crescente dos dois últimos uma Assembléia Nacion Cons-

1petaculares, emJfir.a lâconf~s- os dois .~rimeir~, especialmente vez de uma reação nova en- tltuinte; cl Revisão da i de 
""~sadas, do Gove o, a eape1to 1nas regwea malS livres e cultaa tre as forças políticas e as for- Segurança Nacional e da R or
.::jde-ro<Iõ.s os t.ugues inventado.s = do ... pai.s. · ças sociais, o que se viu foi um ma da Magistratura; dl Re -

para manter a sua llusoria -,m janeiro de 1964 e, por- ,--!desmembramento total dos po- gação imediata da chamada Lei 
''maioria parlamentar". Como tanto, três meses antes do mo- deres políticos entre si, pelo .do.· Falcão. 
o Parlamento Já vinha sendo, vimento que instaurou, no Bra- ~.q,>.inio absoluto do Poder Exe- Essas e outras medidas se
especialmenteã partir de 1968, Jsll, a antidemocracla, escrevía~ cutivo, sob~lativo e o melhantes é que devem manter 1U!Il poder meramente cartorário,l riíõS na Folha de S. Paulo o se- Judiciário. E,liiL Sijrnã, a instau-1 unida a ~ção em seus dife-1.. 
de simpfes confirmação passiva guinte: "A História se processa ração, du ante 15 a ·n'os, de rentes setores iãeolõglCos, antesr 
de toda a megj,lomania oficial, dsempre pela concomita.ncia ou~ um regime totalmen'te oposto da Criacãõ dê novos P"artid~ 
a pretensa "maioria parlamen- j~la disçordàncla entre Ji@_for-r ~ao que Preconizáramos em ja- Políticos deseJáveis para a fu- ..., 
tar" representa apenas aquela ças pro _tundas e irreversíveis e neiro ... de 1964. tura democracia pluralística, 

'"peneira" com que, pela boca do =f as. ong~ su!?erficialS e.. rey_usí- Acontece, porém, quwu- !Pas indeseláv~is ... _no moment:<> 
futuro Vice-Presidente da Repu- V.eJS. A d1reçao profunda do mo- :f ra~ esses tres lustros, tanto em que o contmulSmo do regl
blica, falou a voz da verdade. vimento atual de nossa Hlstó- o Poder Político da ÕllQslção me dominante, mesm~ei-,. 
Palavras como es.sa, juntas a de- ria me parece ser essa passagem partidária, como os outros dois çoado e abalado, ameaça pro
clarações reiteradas e inequí~_ Jda democracia abstrata à demo-i= poderes dt] nossa realidade so- Jongã.r ·oestado de artjfíci.o-eir.L'f 
vocas do novo Presidente (por crac1a concreta; da demoeraciaF ela!, .o Econômico e o Social, se que estamô.s vivendo, desde ab;rhl. I pior que tenha sido o processo polÍtica à _democracta soc~al; da constituíram e~ '!m z.novimen- de 1964. , _ 
4ê sua escolhal, nos permThem preocupaçao com a relaçao en- , _,to global de opmião pubJ!ci_ es- Uma Oposiçao unida e vi-y 
r€Spfrar, maiS à vt>ntade e com tre os Poderes do Estado (Isto é, ~nxmtanea. Foi essa opinião pú- gllante, junto a um Governo que 
_fundadas esperanças no Ano o Executivo, o Legislativo e o 5llca que, em 15 de novembro tem manüesta.do, pela boc·a de 

-"'Novo que e.sVesnontando. Se Judiciário), à preocupação com últímo, ~ainda não conseguiu seus mais ~J,utorizados reprlesen-
e.sãe novo Governo tiver bastan- ~ relações do Poder do Estado c~quistAlr' a maioria parlamen- tantes, o propósito de um:a au-~.
te consciência desse mal mega· com os outros poderes sociais, te- alcançou o essencial, Isto é, têntica reconciliado n,!S:ional,U" 

'l lo~íaco e do fanatlsmÕlülto- com as Forças Econômicas (In- a maioria popular, através do entre o Governo e o pov( ),e' a 
rltário e securitário que vem dústria, Comércio, Agricultura, ~eleitorado que pode votar livre- base das fundadas esper anças 

..1 corroenru;;-há v á r i os anos, Proletariado); ~ Forçaa Cultu- mente, nu zonas mais cultas e com que devemos ingressa! c, com 

.., fias instituicõee políticas, já rais <Imprensa, Universidades e politlzadaa do pala. a graça de Deus, no ano d ~ 1979. 
~será um bom começo. Mas, pa- nestas, profest.ores e alunos, O essencial, porta.nto, do Mesmo que não houvesse e.spe-

:f ra isso, não bastam !Palavr!lo9. principalmente eetee com aua cfBruil autêntico que surgiu ranças, teríamos o dever • :le es
Como não basllt a ttomãdaae ~ ~litl.za.ção>; u For- <RiSSe êfujjlo plebiscito, de 1974 e perar. 

• 
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Tristão de Athayde 

-::f DEPOIS da face realista. ou -.:>/ 11dade, ou o da decepção geral, pelo 
histórica do Natal, passe- espetáçy!Q_ dos mortlcinlos, das __guer-k 
ffiõsãgora à sua face@- ras e das r~yrunçõe-s coMin·uu do r 

4 bólica ou representativa. nooso ~ool , esse ~-1:= 
4 Sua metafísica, wr assim dizer, como mo latente é a manifestação mais 

dado fundamen al de um de•termina- atualoessa ~m~radativa. do f=-
~ do t~~~~ _i.~&do mundo. ~i!o !à:._"idâd'i de ouro", lentamente 

::.f Uma cosmovisão d~ origem essencial- ~d~gra~reãae .d_a_ ~ulna a F-
mente realista e não idealista, como lliJ*li'; d~rônica: da energia__l!.u-
geralnientê se pensa. Se~ de clea · das viagens interplanetárias, 

1 p_artida., como filo.sofia cristã do uni- mas tamMm da Bomba. Tudo isso re-
I vers~, é u~_!lístórico,J..,_ prese~ta .~ aFelsm,g llrático oomq e~- td 
considerado uas raizes transcen- J)r~__mcõnfe~a ãã degrad~çao 

s. Uma realidade concr invOiutiva do Espirlto pelos sentidos. 
existencial, em su!_l: mtegridasie nã A corrente oposta é a do evol.U- '*11 

i fW1tilada. O mal~pletô tll2.Q.jifo- cionismo naturalista sistemãtico em /IIJII 
!n so.@o1Jl epstêfic~. ~ ~is- que o Tempo, longe d~dar a r-
UI tência & essêpma se confundem. Pois Etérnidaa~ se torna o seu sucessor, 

parte ãe uan fato eoncreto. Um nas- substituto e integrante. Elaborada sls-}-o:. 
el.me.nto humano, em certa• cidad e te_maticamente a partir do numinis-

rio rtieo mado m~III, embora com rar-
momento de sua existência. Em vir- zes perenesna vertente temperamen- F 

.:f tu de de um incidente político-social, tal ~ista das gerações h~nas. es-
um recenseamento, que envolvetrês sa sistemática do progressi.sWf 
pessoas do povo. Mas é relatado, pos- tante e imanentista, está ,nás raizes-f= 
terior.mente, por documentos e teste- ta.nto do pensamento Jm~ poste-
munhas, sistematicamente vistos e re- rior à ~ .fj:MlceB&, ,como do-m.tos ao longo de 20 séoolos, em 
~es. Fato que 
se tornou histórico, por suas oon
sequêneias universais ao longo 
da História, mas que foi inclu
sive não histórico em sua ori
gem, pela sua obscuridade, pela 
sua normalidade, pela sua apa
rente iílãlg'@!!canc!a. Um fato 
que se tornou s1mbólico de toda~~~~;ae:J~ --f uma visão cosmogônica do uni
verso, e passou de Us1co e não 
histórico a metafísico e trans
histórico, à medida que suas vlr
tualidades secretas se convertiam 
em novas realidades existenciais, 
sociais e espirituais, de ambito 
cada vez maior, a ponto de 
abrangerem todos os continentes 
da terra e todas as sucessivas e 
contraditórias civilizações que, 

~ ao longo dos séçulos, nela se su
cederam. Confirmando, além dis
so, toda wma série de profeclas 
multiseculares, entre o Oriente e 

:-1 o Ocidente, inclusive aquele dito do 
velho Simeão no Templo deJerusa em, 
também registrado em documentos 
históricos, de que aquele obscuro re-
cém-nascido, filho de um casal anô
nimo, seria no futuro um "sinal de 

tr · -o", • ao longo doo tempos. 
o isto vem sendo, ~s 

~ séculos aforl!&. adorado o~a
~como o prqpno Stmbõlo dA para
rloxal composição do determinismP 
imanente das forças impessoais no de
correr dos séculos e a presença trans
cendental do imtprevlsto e do Indeter
minado, como sinal tip1co da presen-

ça de Deus na História, assim como "~~~j~~~~it~~~~~~~~~~~ d do elemento paradoxal dlj..Jiiscórgjj D,Q 
-, Tem11o, como cami:nho aclãeíitooo pa

ra a concórdia na Eternidade. 
Dai o sinal típico da metafísica 

-; natalícia, se assim podemos dizer, 
como filosofiá cristã o un1Verso. em 
contraste com as duas grandes ten
dências das concepções puramente 
naturalistas e não transcendentais do 
mundo. Se _gulsermoo reduzir essas 

rtrês conce·PÇões a seus elementos ma 
~ s~IlliPles , diremos gue a primeira con

sidera o universo como uma crescen
te dearadacão de energia e uma con
tiliua permanência e transmigração 
vital. A outra concepção considera o 
universo, e com ele a humanidade. 
como uma ascensão continua, mas 
t!llmbém imanente, no sentido de um 

.JProgresso lnc~san~catnmho da 
1 petfeição. 

-A terceira concepção, em que se 
inse.re a metafísica natalícia, consi
dera o universo como uma tensão 

'1 constante entre ascensão e decadên
"l'<:fcia, no sen_tlda ~falar da-llllla in

tegração final, "em que T?!?PMerá pu
cómo diz "São l'aulo (2 

A filosofia do Na;tal estã, como se 
vê, em antítese funs~e~t.a!, tanto~ 
ao pessiJ:tUsmo lritêgr{ âêsml.egra
ção histórica da "idade de ouro" pelos 
involucionismos, como ao O•tlmlsmo 
sistemático de sua realização imanen-
te, pelo progresso contínuo da huma
nidade, num evolucionismo inte~l ~ 
pu~ natüiãJIStã. r 

A filosofia cristã tem, no nasci
mento de Cristo,~ no Natal e na ~ 
Sua Ressumição, 14tQ..j na Púaal; 

raízes naturali. à luz 

~~~~~~~~~ N~-
""''.....,'i"'• nasceu em até 

o que há de mais Obscuro e \c 
n,. ...... ,,.,.., na vida humana e o que há I 
de mais slJblime e tta.na.cendente nos 
mistéri~ do 'Universo. 



·desconcen tr.açâo 
Tristão de Athayde 

pressão uma reito, que se está processando de 
cada vez mQ.is consciente e modo aparentemente .irreveomível 

exigente. Trata-se de saber até que se não for impedido por um gol~ 
·ponto as forças militares, que a par- =i pe de ~tado, que já agora p~ce 
~ tir de 1964 tl!erwn a ilusão de re- i~provayel se @m que não impos- J=" 

solver esses dois problemas pelo ém- s1vel. • 
prego do método ca.sepnário, con- Outro fato que concorre para 
centrado nas mãos do Executivo es- ...1 .:..~tão lliotos ª utilizar mé•~~- -. ~sse p;_oc~s.so desconce.ntracionárjo 

1 - ~!v .e o papel importante que o Trlibu-
~is e não policiais para conseguir nal deJ!QntM: aa união oomAAãe,.., a 
essa mutãCão. d:~~=::i:~L.!.!-~~~~~~:::zw ese~n}J_ar emh<>ra ainda corit~-

Dois casos recentes mostram ..i do por elemenw do conçentrac!o-
=t cl~ramente .essa .I!ressão da.._opüflão '1 tpsrno estatal que pretellde e<!!: 

,._, publica, mais raoioJ:lal on mais pas- ~travar. dentro do Tribunal e.sse 
s!Q9~1, no sen.tido ~e impedir o con- "' 1 Pt_ocesso de revelar o subsol~ nys-~ 
tif]'UISlllo da Sltuacao pre-sente al;ol.- ~rioso da corr~ão ou do re-
'l.es ~e mudanças _meramente super- gQ__escandaloso da proteçãÓ~-
ti&.ialS e oportuniStas a serem im- gável que outrora ""' ch -d 

d nnctas ~ 1· ·t· • .,.. amava e .. 1"""" _ rna JS ~mente dura.nte ;::J advocacia adminjstrati d 
_. o. lt)rox seXltêiJ!.lo, que nos foi 1: ze- · i~ va. para i-
.ct I'"' r? mm~. na utiliz~ão dos di-

1m P ,O s to d1~itmjaJmen1e pelos ~-e1I'OS públicos, en:i. beiíef'?'F: da 
"ucasses" de 1977, O caso racional - - ---!!<~ 
foi o da memorável sentença do plutocracia particqlv, quando 
joyt,m juiz paull.\;t,a Márcio José de protegi'do pelo paternalismo da ad-

~ MoralS, em sua wnclusão histó:rica ministração pública. 
no processo da mortê do jornallS- »> . Todos esses fatos, que S:e vêm 
ta Wladlmir Herzog. A revista Veja anuuciaru!_o, nos_ pão a.Jento_para F-f :tclau,t~ W!eitamente o sig~-~ "=/ esperar que a pry:a do oontinnís-

1'( lcg,~ ilkíldl;Ó(Jessa sentença; --rtaf- mo não venha anElar ou su~rar 0 
verdade, se a Justi!t_~uder seguir resultado das eleições e 0 início do 

=f livreD!~~U. ~u~.e._o~- ~1 novo cons.u.lado executivo. 
I 
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, as circunstancias 
~cas nos levaram, no Brasil, a en
Srentar atuahnente uma opção 
.a:~:~.~.uw•~. tanto no J)}l\DP da ,jiloso

na prática das 
Ou 

• a com sabedoria 
Tristão de Athayde 

• • • 
Por essas e outras razões se-

melhantes, é que o resultado das 
eleições de 15 de novembro não 



'rotos ao neserto 
~~ Tri.~ttio de Atlrayde 

Trechos escolhidos de cem, cortam toda e qual- veriJ!!nhosa e traiçoeira 
O Deserta...é Fértil, de 4 quer ajuda, paWUI!Jl re- de toàiiS 1U gUêilas ... Jl'd J 
Dom Helder Cámara. presa1f.gs ... Terrível é que =-t4esafios.... urgentisaitft.a8: 

1 - "Cumprindo um os pequenos tenaem a in- ttôiitar a técnica do con
dever democrático e pro- ~timidar-se ..... Te m-iê a ~~role exclusivo do GmJer-

l ffujoaal de colocar o im.pressao de falar no de- o e do pp~n6mi-
pensam.ento de. Dom Hel- serto". (pág. 32) o, permitindo que ela 
der Câmara ao al_ca!'ce 4 _ .. Se a árvore deve enfim se coloque a servi~)~ 
de todos os braslletros ser julgada pelos frtttos, mço do homem todo e de 
que desejem i!J.Jormar-se a educacão do lar da es- Utodos os homens ... ~-

~previamen}e P.arajulgar cola, da · Igreja, das pe- ca~stá falhandfr,iii
co~ao .temos o pra- quenas e gr{lndes reli- qtfr.ffi!ó houver ditaduraa 
zer ik publtcar em li~- giões, está precisando de de esque~
gua portuguesa, ~pots mudanças profundas... j!!;::TvzoTtn~ .ser 
de ~e ter tornado mte~- Como explicar que, no s1~perada. Para tsto, zm
naczonal!'lente conhe~- ~balan~o g_eral do esforço poe-se a coragem de ir à 
~o . em mglés, trances, e ãu c a"Ti v o, ~tltvntJ'a- fonte de toda.!..fU. viosn=
ttah~no e e.tpanhol, o riiõS 20 , , da hurnanida- elas, onda.. têiílíõ d3 Ê!-

J
conetsso text~ do seu O de com mais de 80c:; dos 1. as sociais ... O es-
Deserto ~Fértil (da <?re- recursos da terra e, con- câ~lo d s c u-rõ"'l r 
Jha. eS?Tltf!- pelo edttor sequentemente, maiS amàrgmalizacã0-1 qUe 
Enzo Szlvetra) . de 80 , da humani dade áfãita 'dôs ben.ericios e 
2- " O segredo de ser com m~nos de 20' , dos sefiiiços, da criatividade 

sempre jovem, mesmo recursos da terra?" (pá- e ~as decisões, mais d.e 
quando os anos passam, gina 55) dozs terços da humam
deixando marcas no cor- , 5 _ "O ...l?..erig_o comu- dlJde ... A juventude t~m 

Ã po, o segr~ perene nista se Tornarã irresistf- um papel ímpar nos dzas 
l juventude de alma e. ter ve, na medida em quef!u~ c_orrem ... U~l 
u~ causa a ·que dedzcar faltar a coragem de mu- fYf§ao ~m protun4iflade 
a "zda ... Quando: em pai- dar as estruturas de es- tm" atet~~· Crer em 
ses como o Brasll, houve cravidão e em que se Deus ~b:Jl.nsjormar 
durante séculos a vergo- . . ·car ~ o homem em e.çcravo ... 
nha da escravidão africa- ista a at Constitui um si~~l dos 
na, e em dado momento . . tempos as religtoes se 
rebent~. o ~ov!~ento aTcf:"Juf'sJ:S~~~!u ~~ u!lindo para"viver e fazer ) 
AbolietontSta, e faetl en- . - . - vzver o amor do homem 
tender a vibração dos jo- zcomu_lljmlQJ/ao perca- como maneara iãeãl de 
wu ... Quando, e ~- mos de vista ~- amar A Deus ... :1 11lt4l 
set como os da A~ca q 'f a w.o i~ que todós st una~N 
Latfna, no século XIX, ha quem móf"f'a ê mate denunciar e superar o ~~ 
.surgiu o movimento an- P.Q! antzcomun . medo. Tanto o medo dos 111 
f)icolonialista... o mundo mu~us~o. 08 t~pe!zos c}uéSê julgam trremêdia-

~p~cebe1_l q_u~ s~ngló- ~~p~tr!J!rr{ :~~e;!~ 1[êlme7Jle oprimidos, por-
nlt_e znutzl pretender t . d t nd que nao têm. como o me-
"'!'-~ter a estrutura colo- s~~m,e~e;.; ;;;no: in~;:~ do ~os ue têm e e se ~ ck ~fi 
ntalrsta... Sem prejuízo resses reH~N"tivos forem ar m com o 
de outraa numerosas v,....,~ . S. 
causaa dignas de dedica- ma{; fortes' · (pag. 64) a base da educação es-

~cãc;Jo.hz e ~a-:;:r:s, 6 - "Poder-se-ia pen- tá o respeito real if'E.es-~ 
po mos com ra zer sar que, ~os países sub- soa humana ... Educaçãollí 
que existe a causa do sé- desenvolvrdos, todos se liberJggQz'(L_de qu~? De 
culo: completar a liber- '==t nivelassem na pobreza egoísmo ... que leva ao or-

11 ta cão dos escr(WOs sem ou a~ é_ na miséria e nas gulh o eJ az o h~mem_ ter 
Unome e que são hoje dois ~ondtçoes subumanas da a audácza de tmagmar 

lerc;os da Humanidade; vida. Não é o que, em ge- que pode prescindir de 
completar a independên- ral, acontece. O que ge- Deus ou tomár-lhe lim
cia política dos países ralmente se dá é Q C/Jlo- plesmente o lugar ... De 
qua conquistaram a pró- ntalismo interno: peque- ego1smo que está atin- l 
pria soberCI'1l.ia, ~ora- I nos ricos do Pf!-Í.;, ~uja ri- gin.do escala planetária. 
jando-os a obter a tnde- queza é manttda a custa (pags. 59 61 ). 
p e n d ê n c i a econ6mi- da miséria de milhões de 8 - "Firmemo-nos na 
ca, sem a qual de pouco concidadãos. Como acon- opcão de ultrapassar o 
adiantará o pról?rio _in- t~ce que e~ses .pequenos me'ro as~tstencialismn e~t 
gresso na ONU . (pags. ncos loca:s aJudam o.s reclamar '()ar justica.C9-
38 39). grande~ ncos estranget- mo caminha Jlllra a ~· 
• 3 - "Quem escuta a ros .~ s~ por eles ajuda- (pág. 64) 
voz de Deus e faz sua op- dos . (pag. 50) 9- "A minoria Abra
ção interior, arranca-se 7 - " Em lugar de o âmica é muito mail um 
de • ·' parte. para lutar progresso estar a serviço espirito do ..qut uma ar
pacifzcamente por um de grupos sempre · mais ganização, muito mais 

.:f mundo mai~1usto e maisl restritos, que ele fique a uma mística do que uma 
·-~~-------\ 1 h~nao pense que serviço da humanidade rígida articulação. No 

vai encontrar caminho inteira ... A guerra se tor- entanto, há um mínimo 
fácil... Quem se arranca na cada dia mais absur- de entrosamento que é 

-I' de. si e parte . como pere~da., . mas ao lado da indispensável e há lin!t!J3 
1 grzno da jmttça7êlli1JC1z guerra nuclear e dq gerais para que a tãéia 
P'~_l!!lra entren gúêrra qüimrea, é tn.diS- marche". (pág. 77) . 
ta.r desertos. Os grandes p~ misé- Esperemos que mar-
e poctermos desapare~ ria, a _..,!!!ais &J1!1!l!enta, che ... 

--------~------~-
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Volta ~aos trilhos 
Tristão de Athayde 

· mente um r e gim e de princí
pios substancialmente diferente 

Ido regime j.e represálias, em que 
temos vivido, com setrcort · -de 

'l anti.s: a anti-subversão; a an -
· greve; ó ,antiComiC!o; o antidire-

M INHA desaprovação in- apresentando, por partes, em sua tório estudantil; o antl-Siiiãieã
dividual a que o candi- campanha. Assim como divergi flSmo operano; o antí-socialisííio 
d a t o presidencial da de sua candidatura a uma pseu- democrático; em sum~ o anti

Oposição, General Euler Bentes do-eleição (colegial) J!e cartas ::\tudo que representa efetlvamen
Monteiro, participasse da farsa =J marcadas, acredito piamente no I te progresso social, liberdades in-

f pseudo-eleitoral de 15 de oiifubro, êXIroae sua campanha em fun- dividuais. direitos · humanos,ãe
não ímplica de modo algum desa- ção das eleições de 15 de novem- mocracia sem rôtulos desvirtuª-

Jpreço pela campanha eleitoral bro, campanha essa que só deve ~re.L 
qne-ele vem fazendo de modo aumentar na proporção direta de -t A oratórm do General Ben
magnífico. Tempos atrás, quando 

1
sua derrota nas eleições_trnyda- ~ tes meTem surpreendido ~la sua 

se considerava que o Senador · das de 15 de outubro. E' mister, simpl_!9qade, pela sua . pre.cisão, 
Magalhães Pinto seria o único pOrtanto, divulgar o mais possi- pela ausênciiJ.. _de efeitOs retóricos 

f4opositor ao herdeiro oficial do re- vel as idéias do seu programa. . e de agressividade polêmica. Os 
gime ditatorial vigente, tive a Pois quanto mais nos constran- fatos e os princípios nela se en
oportunidade de manifestar meu gem os fatos manejados pelos .::f trelaçam de modo adequad~ 
apoio integral ao então progra- fortes, mais temos o dever de matéria estilística os extremos se 
ma do Senador, baseado na des- proclamar as idéias manejadas tocam. Tenho notado ultimamen
continuidade, em contraste com pelos fracos, que se baseiam na te, na poética espontanea qa ge
as idéias do candidato governista, ' liberdade. do Poder le_gítimo, con- ração do mimeógrafo o mesmo 
baseadas no continuísmo do es- tra "'ãOJ!ressaõ dõ'F'õcier lie.Wtimo. dõ~ tperos rabiscos estudantis 
pírito revolucionário, assente de ~em craticamentê co e notó-l surrealistas, a nota dominante 
fato na pseudo filosofia da SeO'u- riO ue · Poder é o vo- õo _pensamento pré-lógico, que 

;,J ra.n.ça Nacional. As reformas, fio o popula.r. A passagem e um Levi-Bruhl atribuía à mentalida-
apregoadas, se mudaram alguns estâdo de fato, em que nos en- ãeprimitiva. Como a poesia é do

-I dispositivos mais absurdos do re- ~ centramos imersos_ desde 1964, mlltro do mágico e não do lógico, 
gime dominante, nao alter!m1m para um estado de direito, ~ue essa predominancia estilística é 

? em nãdi.a....esmrito autoritário da nos restitua as armas da Jus@Ç_a perfeitamente advogável. En
nova legislação mal reformada. -1 e da Liberdade, a que estão su- quanto, na linguagem científica 

O mesmo se pode agora fazer C bordinadas todas as forças da ou política, impõe-se o primado 
em relação ao programa de Go- nacionalidade, inclusive as For-. da lógica. A esse estilo oratório 
verno que o General Euler vem ças Armadas, implica necessaria- do candidato opositor se junta 

um programa de ação, cada vez 
mais coerente· com a lógica da fa
mosa "abertura" do regime, que 
tantos proclamam por palavras, 
como contradizem por atos. Os 
exemplos mais recentes são as 
prisões dos jovens que pretendem 

~ lançar um Partido socialista e 
particularmente o modo agressi
vo com que foram recebidos, no 
Palácio do Planalto, os represen
tantes de um movimento essen
cialmente popular e não partidá
rio, com mais de 1 milhão de as
sinaturas contra a carestia da 
Vida. 

Ora, como disse o General 
Euler no pequeno discurso que 
pronunciou ao instalar um de 
seus escritórios- eleitorais: "De
mocracia significa participação. 
A solução democrática será a que 
vier a emergir do debate livre, da 
crítica e da manifestação de to
dos os interesses em conflito. Não 
temos soluções milagrosas. Acre
ditamos ser de nosso dever suge
rir caminhos, indicar proposições. 
Nunca inspirá-las de cima para 
,baixo". 

Já o General De Gaulle resu
mia na palavra participação, 
seu programa de Governo. Isso, 
num povo secularmente habitua
do a participar da vida pública. 
'Entre nós, a reação mais imedia-

ta a ser feita ao regime dominan
te é, precisamente, contra essa 
imparticipação, mantida p e 1 o 
Governo oligárquico, de um povo 
humilhado e punido pelas cres
centes desigualdades sociais. As 
cifras apresentadas pelo candida
to opositor falam por si mesmas: 
"Em 1970, os 50% mais ricos de
tinham 34,7% da renda nacional. 
E os 50 % mais pobres 14,7%. Em 
1976, após o denominado milagre 
brasileiro, os 50% mais ricos pas
saram a ter 39% da renda, en
quanto os 50% mais pobres fica
ram reduzidos a 11,3% da renda 
nacional". 

Isto é, na mesma década vi
gente, os já ricos ganharam 4,3% 
e os já pobres perderam 3,4%. A 
sentença famosa de Paulo VI de 
que, no moderno capitalismo, os 
ricos se tornam cada vez mais ri
cos e os pobres cada vez mais po
bres, encontra uma confirmação 
patente, eJU nossa própria impos
tura de pseudodesenvolvimento. 

Para corrigi-la, o processo 
não pode ser o preconizado pelo 
atual regime capitalista-autori
tário, de deixar crescer o bolo 
econômico, com as mesmas dis
torções atuais, até que um dia o 
Estado paternalista venha a dis
tribuir fatias da riqueza nacional, 
fruto da iniquidade. O processo 

tem de ser outro. O enriqueci
mento nacional e a equidade pes
soal têm de crescer simultanea e 
não sucessivamente. A reforma 
política do regime tem de ser 
concomitante com a reforma so
cial. Ou mesmo antecedê-la,· co
mo diz o candidato da Oposição: 
"A restituição ao povo do seu di
reito de autodeterminação, em to
dos os níveis, é um pré-requisito 
para que a questão social possa 
ser discutida... Pois a concentra
ção da renda agravou-se no pe
ríodo em que o povo foi privado 
do seu direito de votau Direitos 
sociais e direitos políticos consti
tuem, assim, a expressão mesma 
do estado de direito democrático. 
Partidos políticos esvaziados, 
Congresso Nacional emasculado, 
Poder Judiciário dependente, ór
gãos intermediários sem capacida
de de exprimir interesses, sindica
tos submetidos à tut~la do Poder, 
imprensa contida, tudo contri
buiu para agravar a questão so
cial". 

Sobre tais princípios e outros 
equivalentes é que poderá ser re
posto sobre os trilhos o comboio 
desencarrilhado. Isso, a parttr de 
15 de novembro, pois tudo indica 
que a 15 de outubro continue o 
continuísmo, já agora com o 
apoio do Senador Magalhães 
Pinto ... 
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SitiO italia.no 
Tristão de Athayde 

... I ça é, porventura, uma papoula mais opiãcea 
• do que as drogas que ameaçam desfibrar a 

nossa mocidade. 

• • • 

'> 

~ presentam a demonstração mais patente da nhecido, o ex-partigiano" antinazista e hoje 
, vizinhança entre a morte -e a v1d-a, um dos so~ial~s~a ir~depen~ente SaiJ.wa ~ey~ a no

- pontos cru,ciais da alma italiarw,. O assassina- v a: Ita!Ja (Junto a nova Espan 1a se revela 
' to de Moro, nas condiçÕes inumanas em que ,como uma das forças mais fecundas dessa ca
foi perpetrado, deixaria qualquer povo em es- 1 pacidade de recuperação e de inovação, tan
tado de chO!lue e. de dese&J;!ero_incontroláyeis. to cultural como política, de que a Velha Eu-o E todas as nações européias, 1nte- tre e uma tradição política mais difícil do um dos aspectos que, em 1950, no mo- Pois bem, nos comunicados remetidos à nos- 4ropa parece ser uma fonte inesgotável. Não 

gradas nesse mesmo propósito de que o italiano. Através do cesap.smo imperial menta em que fui rever 0 Ve1ho Continente sa imprensa por seus correspondentes na Itá- encontro, aliás, palavras mais adequadas pa-

l passarem de um estado de subser- romano; do domínio autocrático dos bárba- ·i de minha mocidade da belle époque mais me lia, particularmente os desse excelente Araú- . ra exprimir essa minha convicção, do qu~ as 
viência ao Poder (como o fascismo, ros; da tradição renascentista dos "condo- Impressionaram, foi o trabalho do homem jo Neto, quem não ficou desl.umbrado .c_om a r do Presidente Pertini no seu discurso inau

o ~azismo_ ou a ditadura ~ilita~ •. ~ até mesmo t~er~:· mediev~is; ~o !anatismo dos "<:a.!;~o.nij.- ·.::ptaliano. Sim senhores. o lav?ro e _Q_[qrnien.t~· ;:. serenidade, mas nunca a apa~ia ou a indife- gural. Palavras dirigidas, não só aos italia- t 
à hbertaçao da hegemoma sovietiCa pela Iu- nos ; do an~IClencallsmo e da ..ep~~ do não são auas_palavras ántiteticas. nem dua.s rença, com que todo o povo ltallano se um!.l nos mas a todos os povos do mundo: ""Que 

.J go!;Iávia e a Romênia), a um estado de liber- "risorgimento" e, mais recentemente, da atitudes contraditórias -do povo ital~o. São e acompanhou essa tragédia, como hoje se es- nossa fraternal solidariedade se dirija a 
. da:de e de novas instituições políticas e eco- opressão neocesarista do fascismo, é através duas faces da mesma medalha. Lavoro e do- tá unindo de novo e se dispondo a recomeçar, quantos, em todas as partes do mundo são ~ 
nãmlcas, parece ser a Itá~ia a mais profunda-~ de Tci~as essas insewa~ v:lcjssitud~s, que o polavQL2_ estã_o intlmamellte fundidos um ao . \uma vez ~ais, aq'!_ela t:·em~aventura da,{ injustamente perseguidos por suas - idéias. 
mente afetada por esse rzsco que ontem mos- povo Italiano conserva, em seu carate~, uma outro, no espuito, ao mesmo tempo romanti- .completa llberdade de 1..mpr.ensa; dos arden- Certamente sempre consideramos a liberda- 7 

1trávamo~ ser 1n:ere~te a~s povos. em bu_sca de · tene:gia e uma capacida~e singular de re~o- · . cq,_ estét~co e especulativo, assim como nas tes de?ates p~líticos interpartidários; m_istu- , de um bem precioso e inalienável. Toda nossà 
butituiç~es raclQnais e llv~es. Am~a h a tem- vaçao da c ura multim1lenar que o vem Im- , ]mãos praticas e engenhosas, desse povo de rados a b~utalldade dos atent~~os terronstas, juventude foi jogada na luta, sem medir re-
pns pod1amos ler, na revista VeJa, o relato • pregnando, a despe o a VIO enc a e da cor- tantas contradições. Por isso mesmo é que que constituem o programa d1ano d~ po- núncias para reconquistar a liberdade perdi-
dramático de um teatrólogo siciliano, já pro- ":::t rupção das máfias. - ··-- esse estado de risco. típicQ....Q.Q§. J.lOVos empre- . pofaçao mcansavei, para quem o trabalhQ da. Mas se a mim, socialista desde sempre, 

_ fWldamente im.,Pr&~_do de brasilidade, que Essa i~crív~g_rnpl~xi.dad~ e e~s~ e~ube- e~orese cap'\zes @..U~rene ~das qd~~o e o bel-canto not~rno ~onstitu~m o oferecessem a mais radical das reformas, em 
voltava da penmsula Italfca alarmado com o ral)k vitalld~ mclusive emigratona, e que ci~~e faz .a...&lJJri~- P-ªO de c.ada dia_._O que ma1s me 1mpress1onou troca da l1ber.dade, eu a rejeitaria, porque a 
seu estado de insegurança quase caótica. tornam sua atual aventura politica neode- p.m:anea, encontra-se em estado patente na . recentemente, quando a. partir de 1967 voltei liberdade não pode ser nunc.a barganha !;ia. r~ 

Pois eu poderiá dizer, ben.ctit!!....i.rugur~n- mocrática, absolutamente fasci,nante. e.....mes-..,península itálica. o ~ a i a~ . . a_R oma ara os trabalh . a Todavia, ela será sempre umãií'ágil conquista 
~.Pois lhe fartou lembrar o avesso dessa m- mo .exemplar. Aventura baseada numa alian- que aparentemente é uma contradição, para P.QntlflCia Com1ssao de us Iça e Paz,_.fm a l se for plenamente gozada a~enas por uma 
s~gurança, que dura, aparentemente, desde o .• ça, apa~el~temente par_adoxal, entre o ~~ ::f..os espíritos bitolados ou unilaterais, será pro- \'""e:ctraordinari~ Iiberdaae de l_mpr~nsa, d: p~- '$minoria, se não receber e:ü. cJitellda Üatur.al f 
flDl da Segunda Grande Guerr_a. Se ~preço da ? tio Comumsta e o Partido Del!locr~ta-Cnstao, / vavelmente par~. o ~ovo Itahano o _maior si- 1 t1d_ansmo politiCo e de cõ1Q$ulãhsmo urbano. F de justiça social. Repito aquilo que já disse 
nGSsa alegada segu~·ança n~c!Qnal,.e a al:uJ.s- em busca de uma democra~I~ nao classista na! de sua reabilitaçao e de sua vitoria sobre ' Ate '!_e_ Pascn~no, .o salafrár;o da lm~rensa ;- em outras ocasiões: liberdade e justiça social 
tardamento do carater ~a~al, od_alastrat- .::lt(nem _burguesa_ n~1mdproledtana~'be cod~tra o J e.sse caos quellie atnbuem os LurtsLas"1tpl'es- sen?

1
ahcwnapll?ta, haNuma estaptu~t~udntoda · mam- constituem um binôrhio indivisível um termo I 

mento da corrupçao economiCa e o a Iamen o "l erronsmo amqui a or os rlga Istas" .. 1sados ou as vitimas eventuais, consideran- rav1 asa 1azza avonna. ar m o e u - - . . '. . 
lridefinido do estado de direito pelo prolonga- ,Aventura que constitui um dos aspectos mais do-o como uma prova de anarguia incurável e .Brasil, onde o incon~essado_ es~ado de sítio e pressupoe .ou~ro. Nao pode e_xlstlr Justiça_ s~-
mento do 1nconfessado estado de sítio anti- \preciosos e mais fecundos do rejuvenescimen- . de j_ecadênc.i.a- irl'~veh Ess~ a.naJ".Q.Ui.smO .. d~ censura, eram o nosso p~o mciVlC.O... de c a- Cla_l seu:- llberdade, como . na~ pode .~xistir 
jurídico, Q. prêmio da J~ que to da Europa, em face do desafio do futuro. ~ latente está no ceme dessa gente apaixona- . dá .dia, aq~ela. cascata de llberdades er~ J:.O- verdadeira llberdade sem JUstlca sgpal .. 
ainda domína a Itália, será a reconquista de :.:f- Q risco, pelo qual está passando a Itália "bes- dá pela liberdade. E dele é que hão de tirar, !.: mo um chu.wt~> emorfagante mas womlSSDr, Nesta hora_ em que o Brasil tenta sair d& 
um estado democrático estável, dentro do te momento crucial de sua História e da His- como já estão tirando, a força de uma vitó- que nunca me ~nganou. _ Naquel~jtletijjp e J u!ll es.tado de Sitw, de 14 anos , para _u~ !sta-N f 
risco perene que a liberdade sempre acarreta tórla do mundo (de que a Península foi sem- ria sobre os germes mais terríveis que esse es~ava a salvaçao. Mas na o sem . <i: IS~;Ldas do de n sco autenbca~e..!2.te democrá.J;ico, ne-

1e -compatível com o temperamento apaixona- 4 pre uma face dominante no conj!:!!)..to unlver- sangue ardente arrasta consigo em suas veias: í ab}§.ID.OS-de s_elyagena como os que re unda- nhum exemplo melhor para sua renovação 
do ge seu grande povo. ) sal), esse risco é o maior & por isso..mesmo o ' A recente tragédia do assassinato de Aldo ram na tragedia Moro. que a do Velho Mundo, em palavras como a 
. Nenhum povo m~d~rno carrega, e~ suas jf mai~ mer~tório ~ _fecundo. ~o passo que a nos- ~oro e a pacífica eleição do Pr_esident_e socia- ~ Agora, na~ pal~vras desse jovem octoge- desse. estadista, até ontem obscuro ou desco-

-=entranhas, uma tradiçao cultural mais ilus- sa filosofia P.Olít1ca ao pnmado da seguran- hsta Pertmi, independente e na.QJ.ec.t.ario, re- ,: ná.rio, para nos ate ontem totalmente desco- nhecido. 
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A
, partir do ~pascimentº-. 

quatro correntes de pensa
mento e de ação, do Extre

mo Oriente ao Extremo Ocidente, 
marcaram o mundo moderno: a 
dos evolucionistas; a dos involu
cionistas; a dos fatalistas e dos 
providencialistas. São quatro cor
·rentes paralelas, mas não incomu
nicantes. De modo que se entrela
çam, ao longo do tempo. Tornam
se complexas e, simultaneamente, 

:::jj ~r:as f:i:::sivas, :e a 

- SU!]:t caus~ Fazem .e são .feitas, 
reciprocamente. Não há causas 
simples, nem simple~ efei_tos, na 
orClem pratica. 

Os evoluciOnistas, de muitos 
tipos, acreditam, consciente ou in
conscientemente no progresso con
tínuo da humanidade. Todo o 
mundo socialista ou comunista de 
hoje, especialmente do Volga ao 
Iang-tsé, está na mesma linha dos 
evolucionistas ocidentais do século 
passado; Hegel, Comte, Marx ou 
Spencer, para .os quais o que vinha 
depois era provavelmente, se não 
invariavelmente, melhor do que o 
que vier'a antes. O futuro enterra o 
passado. 

Os involucionistas, por sua 
vez, especialmente a partir da Pri
meira Guerra Mundial, vêem, no 
início dos tempos modernos, um 
sinal crescente de decadência e de 
dissolução. Para eles, o presente 
1·essuscita o passado e o futuro o 
confirma. O regresso e não o pro
gresso lhes parece ser o roteiro da 
humanidade e a condenação das 
revoluções. Exatamente o oposto 
do que pensam os evolucionistas. O 
êxito que vem tendo, no Ocidente, 
o espírito reacionário, a partir de 
Spengler, Klages e Dacqué, para cs 
quais tudo que é moderno é mau, 
vem invadindo até mesmo as áreas 
católicas, na linha de Joseph de 
Maistre ou de Léon Bloy. 

Para os fatalistas, aos quais se 
somam, em plan'o inferior, os con
formistas e oportunistas, tudo cor
re como tem de correr, num deter
minismo imanente, contra o qual 
é inútil resistir e nos leva, indife
rentemente, para o bem ou para o 
mal. A sentença antiga, de que se 
serve essa filosofia da vida, é o car-
pe diem. Procuremos viver o dia 
que passa, porque a vida é uma só. 

.. 

kS I 

lfOXImll a 

Quanto a nós providencialts~ 
tas , acreditamos na transcendên
cia que criou o mundo e não o 
abandona, segundo a "natureza das 
coisas" e as "causas seaundas·· 
respeitando a liberdade h~mana ~ 
prevendo o imprevisto, como a lei 
principal da História do mundo. De 
modo que a HÍstória não é, nem 
um progresso contínuo nem um 
contínuo regresso, mas uma mar
cha de avanços e recuos, ao longo 
do tempo, em busca da eternidade, 
com as nossas extrapolações da li
berdade ou do poder. 

••• 
Diante dessas quatro possibi

lidades e tendências da filosofia 
da vida, nossas reações são natu
ralmente distintas ou mesmo opos
tas, ao enfrentarmos acontecimen
tos capitais da História. No decor
rer deste nosso século XX, é pro
vável que dois episódios, dos últi
mos 40 anos, representem os fatos 
novos de consequências mais incal
culáveis para o futuro. A saber, a 
bomba de Hiroxima e o bebê de 01-
dham. Seis de agosto de 1945 e 25 
de julho de 1978. Dois passos ino
vadores e aparentemente i.rrever
síveis na História da humanidade. 
Pelo primeiro, foi desintegrado o 
átomo, depois de séculos de tenta
tivas frustradas ; pelo segundo, foi 
desintegrada ou antes separada a 
célula-máter da vida humana, de
pois de muitos anos de trabalhos 
de laboratório e de experiências 
voluntariamente interrompidas, em 
face do que pode representar para 
a humanidade essa capacidade tec
nológica de atingir as fontes psico
físicas da vida. E até de produzir 
monstros ou inseminações hetero
gêneas. Ou então o Homunculus 
dos sonhos de Fausto e de Goethe. 

A energia nuclear nasceu, cau
sando um holocausto. Mas com so
nhos apocalípticos de poder. A tec
nologia ginecológica nasce, em no

. me do amor à vida, mas pode v;r 
a ter consequências tão terríveis 
como aquela capacidade tecnológi
ca de vencer a resistência da ma
téria. Pois ~e trata, já agora, da 
capacidade de poder mudar a pró
pria espécie humana. Quanto à dis
sociação do átomo, estamos hoje 
assistindo às consequências políti-

.... 
Tristão de Athayde 

cas e econômicas desastrosas des
sa extrapolação das fontes ener
géticas da humanidade. A luta pe
la promoção nuclear está na base 
de toda polí.tica internacional de 
nossos dias. Inclusive da nossa, pa
ra a qual a intangibilidade do 
a c o r d o Brasil-Alemanna, por 
exemplo, é um ponto de honra e 
de poder. 

As cifras atuais da corrida ar
mamentista universal são de tal 
modo calamitosas, que não tornam 
impensável o famoso "suicídio co
letivo da humanidade", aludido por 
João XXII,LPois que, das guerras 
modernas C0m armas atômicas já 
não resultarão vencedore~J ou ven
cidos, mas apenas vencidos pela 
vitória ou pela derrota. A ambição 
do potencialismo internacional, 
que já aportou às nossas plagas, é 
fruto de Hiroxima e da filG::;uria 
do progressismo contínuo da hu
manidade. Em contraponto com a 
filosofia do seu contínuo retroces
so. Como se a História fosse, ape
nas, um cemitério de civilizações, o 
que é uma meia verdade e não 
uma lei da História. Um fruto do 
abuso da liberdade e não um ar
gumento contra a Providência Di
vina. 

Quanto ao parto indiretq, ago
ra na ordem do dia, atinge pro
fundezas ainda maiores, revelando 
as nossas ambiguidades, . entre um 
falso antropocentrismo, que substi
tui Deus pelo Homem e um falso 
determinismo imanentista, que ne;, 
ga a liberdade humana. A vida, só 
aparentemente é que poderá ser 
criada nesses laboratórios, previs
tos pelo gênio antecipador do Al
dous Huxley. As provetas humanas, 
como os computadores, só podem 
trabalhar partindo de elementos 
fornecidos pelos próprios seres hu
manos. Pelo menos até agora ... Es
sa Luiza biônica de Oldham, pode 
ser moralmente lf'gitima e fisica
mente perfeita, mas socialmente 
capaz de produzir consequências 
tão calamitosas como as de ener
gia nuclear. 

Moral e filosoficamente, trata
se de alterar profundamente a ação 
da natureza ou de subordiná-la de 
tal forma à intervenção humana, 
que pode redundar em distorções 
catastróficas. Considero, portanto, 
que esse . artifício tecnológico da se
paração da unidade celular da vi~ 
da, como fruto do amor entre o ho-

mem e a mulher, mesmo que não 
seja substancialmente ilegítimo, 
tem ainda uma legitimidade me-

.· nor, em virtude de suas consequên:
cias possiyeis, mais graves que a da 
d-esintegração do átomo. Pois esta 
afeta apenas um elemento instru
mental da vida, como é a matéria 
e não um elemento substancial, co
mo é o espírito, para o conjunto 
humano. Estamos em face de mais 
uma substituição absoluta da or
dem natural das coisas e não ape
nas de uma modificação relativa, 
como acontece com a dissociação 
atômica. A dissociação celular do 
homem e da mulher para se criar 
uma criança, é um passo temerário 
e ameaçador da própria desinte
gração do ser humano em sua in
tegralidade e complementariedade 
dos sexos, para a criação da vida. 
Será um parto indireto, como o 
dos senadores biônicos ... 

• • • 
Se o caso de Oldham, do pon

to-de-vista filosófico e moral, po
de ser discutível, do ponto-de-vista 
social é uma aventura aberrante. 
Já -pensaram no que representa o 
Poder de um ditador, de um Hitler 
ou de um Pinochet, tendo em mão 
a capacidade de modelar novas 
criaturas humanas à sua discreção 
e de instalar intantórios, como 
Himmler instalou crematórios? Es
sa eventualidade não é apenas um 
pesadelo. E' uma possibilidade 
monstruosa, para o futuro da hu
manidade. No momento em que, 
por toda parte, cresce o movimento 
ecológico de proteção à natureza, 
é desolador ou pelo menos típico 
da ambiguidade da condição hu
mana, essa perspectiva delirante, 
para os Gengis Khan do futuro, 
com a capacidade tecnológica de 
manipularem a própria espécie hu
mana, nas provetas dos laboratõ
rios. 

Para os evolucionistas, Hiroxi
ma e. Oldham são passos inevitá
veis para o progresso da humani
dade. Para os involucionistas, são 
provas do seu retrocesso. Para os 
fatalistas ou oportunistas, mais um 
espetáculo da História. Para os 
providencialistas, devem ser uma 
advertência de que o homem não é 

. um substituto de Deus, e de que o 
preço da liberdaae á o respeito a 
seus limites . 



E
STAMOS~ 
ventura, a llõti 
crave de De*& 
recente. deade 

19M. Abriu-ae, entio, 
sa terra, a terceira 
tórla republicana. 
toa e oitenta e DOft 
mantlsmo polltJco; 
mo econômico; 19M, o idelíllllWI 
castren.se. A .n.e.pu•1u'l:a 
charéls. A República 
sárlos. A República doa 
Terá chegado a hora da 
bllca do povo? 

E1s a pergunta que ee 
nela no horiBonte, neate IIIOIDII!M 
to em que o movimento de 
começa a tomar OOJ:IId.mi:l& 
que ' 'está na bora de mu.du": 
no qual uma onda lnvenclvel 
opinião pública, canaada de 
leneio e de arbítrio, 
perguntar. A eapera de uma 
pos~. E ameaça passar do 
tormlsmo à ação. Não 
modo algum, que obt!IPII-~ 
aquela terceira taae, 
vw~nto . .Ma.s tudo faz 
pelo modo como se fizer, 
Ja, no e1eoorrer deste :mo, a 
.sagem pacuica de um repoe 
port.as fechadas a mn regime 
janelas aberta&, não é de 
&!gum poMlvel a surpresa de 
desses golpea de estado, qo. DCII 
coloque de novo num regime de 
força, que rege o arco que val de 
Montevidéu a Assunção, J)8MIUloo 
do por Buenos Aires e Sa.nt.laao. 

••• 
As peças do xadrez polltlco, 

em que estamos empenhados, co
meçam a ae movimentar de zno.. 
do cada vez mals pa.tente. De um 
lado, as que apelam para o povo; 
de outro, as que temem o povo. 
Poia é, sem dúvida, em tomo de 
lot mJ,lb6ea de bablW1tea e Dlo 
IDIIa DOI 111 mekol quadrlllae.j 

11111 ....... ... 

primeiro lugar, os que 
um novo regune, em vez 

wc,..ru11. Por maiS que a 
c1aa correçoea ao atual 
do arb1t.r10 executivo, 
no projeto enviado a 

iQ~reaao .sabidamente sub
sua maioria, ao atual 

m~re~~en1t.e algumas Oi.) 

da Opoaição durante 
o modo com que se 

Wtlalio, em bloco, cio 

-- l8lYo emendai Lr· de tal modo elltll-

a 1978--__._--
Trinã.o de Athoyde 

ta e ant.ldemocrátlco, que a sua 
aceitação não terá, nem legit1m1-
dade autêntica,-nem proballdade 
de duração, pois ameaça ser ape. 
nas um remendo novo em um fa
to velho, como expressamente o 
condena a sabedoria daa Sagra
das Escrituras. 

Em aegulda, mobillzando de 
antemão as suas dócela bostes do 
Partido oficial contra a emenda 
Montoro, negam ao povo, hoje, o 
que alegam permitir dentro em 
poucos meses, mas a tempo de 
garantir, à testa do próximo Qo. 
verno. os escolhidos pelo mais 
escandaloso nepotismo. As fa
mosu "caudu orçamentárlu", 
tão denegridas, com razio, como 
uma das chagas da Primeira Re
pública, passam agora a aer cau
das politicas. Aceita-se mudar 
a I g u ma s das tra\'les m a. i a 
carunchosas do alstema, con
tanto que a nova construção se
Ja habitada pelos mesmoa mora
dores. E como sabemos, parti
cularmente com o nosso tempe
ramento personallsta, que quem 
taz as instituições são os homens, 
essas novas instituições remen
dadas serão manejadas pelos ho
mens de confiança do antigo re
g.me. Eis porque será tão desejá
vel a aprovação da emenda Mon
toro e. por isso mesmo, tão im
provável. 

• • • 
Em terceiro lugar, es.sa.s mes

mas forças, que pretendem dei
xar o povo. mais uma vez, à mar
gem dos aoonteclmentos. pro
curam, por todos os meiOIS, tor
pedear a campanha de Maga
lhôes Pinto; impedir a candida
tura Euler; proclamar ilegal a 
Frente pela Redemocratização; 
ridicularizar a Constituinte; so
frear, enquanto nio as ameaçar, 
u veleldadea de operários e es
t.udan&el em pa~parem do no
ft J:ellme, com a llberdade de 
- aiDd1cat.oa • dlretórlOI; 

adiar indefinidamente toda ... 
perança de anistia polltica; man. 
ter cada ves mala violenta a re
preasio das maia vagas o1R18peitaa 
de insurreição contra o regime 
vigente, como ee continuássemos 
em 1789, aob a mio de ferro do 
Visconde de Barbacena. 

••• 
Nio ê, pois, disparatado que 

aproximemos essa.s duas datas, 
1789 e 1978, por maiores que-. 
jam as diferenças entre uma 
grande naçio adulta, áVida em 
manter as Uberdades conquista· 
du, e uma colônia adoleaeente, 
ávida em conquistá-las. O gra
duallsmo. seguramente, tem suaa 
vantagens. Não se pode, impuue.
mente, suprimir, de um momen· 
to para outro, a droga ou o il
cool que envenenaram um oqa.. 
nismo humano ou um organtamo 
social. Mas ~. igualmente, ceno 
que não se pode curar um doen
te, individual ou coletivo, eem a 
aua participação. O clrOiado OQ, o 
alcoólatra que não quer curar-se, 
dlticllmente ae restabeleceri. O 
mesmo acontece com o povo, que 
durante tantos an01 se viu pri
vado de seus direito.& civtcos mata 
elementares. Sem que os exerça, 
Imediatamente, em aua plenitu
de, tarde ou nunea se recupera
rá. O povo eatá, visivelmente, 
cansado de promessas e farto de 
ser enganado. !rao se passa do 
ceticismo a uma fé, aeja de que 
tipO for, senio praticando-a. t o 
que espera, sem dúvida, o nosso 
povo, para que esta terceira fa
.se do regime bistórlQo republleà
no seja, realmente, aquela com 
que, em 1789, 80Dharam Tiraden
tes e alguns de aeua companhei
ros, e não a prorropçio de um 
novo coion1aUsmo ou um sim
ples expedleDte, como era para 
os "masnaYI" a eon.spiração de 
1'189, ou uma llmiJiel "COQCta
do". como,._ tll'tol.mii.!JI 
poUUaaall ... 



• epo1s 
~ Tristão de Athayde 

E
XTINTA, como tão facil~ lume um caráter absolutamente mens e mulheres, sobre os des

tinos da nossa terra e da nossa )s 
gente. 

mente se extmguem as ~singular e só comparável aos 
nossas indignações, diálo os de Dom Hélde ~ 
aquela golfada de lodo, c m o JOrnalista francês Josepb 

~pela. design11:ção arl;úl.r~ri~ dos de BrOucker. Em ambõs esses h- • • • 
~novos donatários pro.Il)lcials e vrõs, encontramos a expressão E por falar~nossa gente,~ 
~vado pefôS ventos do fácil es- mais completa e positiva da no- termmo estas consideraçoes Sbb 

.:=1 q_ue~ime~ noio pe!Q ar sul- lva posição da "mensagem--at o unperatlvo de nossas decep-
fldrlCo que encheu, por um mo- Roma" em tõdos os cantos ao /= ções, com a transcnçao de al-
mento, toda a naclonali1ade. mundo. E de modo particular, gumas linhas do trabalho ue D 
voltamos àquela "apagada e vil~eíilnossa oróprla lí@'a,· ~~ J anca Morelr v e s a v a 
tristeza" com que se apagam to- ~ hiStoricamente a Igreja, ou se reparan o e que oi encontraao 
das as luzes de um festival qual- · mantinha à sombra do EStado entre os escombros do &JlU)mo-,.. 

1 quer. No momento, ~olta ao · ou õãtêntando um thl!.!!YllSm ve1 no acl.dente que a vitimou . 
...., cgtldiano é tão dolorosa, para os anacrônico, até hoje proressad EJS um trecho do m u ti 1 a do F-

que não aescrêem do nosso povo pelos neo-Jansen!Stas ou por al-~~ manuscnoo. que foi coliiõQile o 

I 
e do nosso tutur.o, como os àlas C} guns saudosistas ultrapassãdos. testa~~nto dessa grande mu-

::: que se seguem a mor1e de umJ ..~. Pêfa primeira ~ nestas entre- lber: A_~qu1pe 15 tcrelo que 
:: nosso ser ~o, e LvíSãQ_sle -vistas, e particularmente nessas s .. Ja re1erencia a um grupo de 

Q)Je a vida co~ua, como se ele com o cardeal Arns, a 1ndepen-~ Açao Comumtána CrlstaJ esco-
nunca :gT'e s se exi§t.JQo. Não dénciá da IgreJa e a m~em lheu o 59 artigo da Déclaraçao 

.,;:.~ adianta nos evadirmos pelas perene de Cristo são discutidas e Universal dos Direitos dos Ho-
asas da poesia õU nos refugiar- ãpi'esentadas em termos da mair. xymens, RQE razões obvias, já que ~ 
mo~ na certeza de que a morte estrita realidade poht1ca. c.an- t.emos tres JPtlitantes cuJôSYF 
e tao fugaz como o esquectmen- temporanea. Como diz Dom Pau· lhos foram ternyelmeme tody-
to. Tanto mais quanto encontra· JÕEvaristo 'tque é a__propr!a an- ~E' , para nos, um a~o f::' 
mos sempre, diante de nos, se t 1tese do clericalismo e, ao mes- candente. Queremos trabalhar 
soubermos buscar com paciéncla mo tempo uma tlgura central da~ para que nenhuma pessoa possa 

=I as razões de sob~er. E o e;,~ mais estrita realidade nac10na1J sofrer,"ca.stigo humuhante''. In- t=-
petacuRr daquêles que vivem contemporaneaJ - "Há campos~ tet1Zmente_ o nosso paiS esta. em 
pregando, pelo exemplo, a ale- bem distintos para o Estado e a boa poslçao entru§~ DUliS )= 
gria sobrenatural de uma !Id9 Igreja, mas na, Igualmente, um J.Q.r_turam. N'ãl\.L. so e swra: 
em estado constante de v1g1lia grande ponto deJncontro :.ue do, hoJe em dla,. 78, ~1~ gen ~ 
como condição essencial de e o Homem. Se, _r um Iad_ o ~:JDª e pela ~qile ... Vao agor~o 
transcender a dialética imanen- 'EStado e a Igreja assumem o usar 0 ~r'?uzpe!aao Gulall ~ra 
te dos fatos pe~a ~ranscendencia cõmeromisso de te!li2::at a sua ovar as VloltS dos direito~ 
intrmseca das 1de1as. mis.sao especifica, um no cam~ umariõs na---· ~mos âb 

temporal outro no campo es lr - Q.l\Uanlente de acord_Q.J . .ia~ como 
Penso naturalmente que es- I ua por ou ro rao e es-~11.qu1, sao ~neziiil'iãdos esses di- J:< 

.J tamos ::rmea~osÍ ptlo torpor da ~ . . . nntos. Mas o crune de um po<te-
- , a~ a~ a os côitr;üma- . ·amente a .servu;o da ra anular os <lo outro? 

dós e pela é'lq5e~tros dlgmdade e a prom ao e- Procuremos ver os acontecl-
qliéli:bs serão impostos pela gra o ornem tpag. 17 J. Dal mentos com os olhos de CriSto 

;;} ca)llarllha oligã.rqnica. ®e.....~ ~ sua campanlla .. em favor dos para quem todos os homens .são 
..... , P d d1re1tos humanos , eyarticular- I filh.os do mesmo Pai... Há muitos 
:::.1 ~~!·~o ~~~ l~v:~esn: mente dos homens_ sem au:e%>s documentos sobre as torturas no 

temente me foi entregue. o prl- ~:e~ente reconhecidos, "?.mo os Brasil ... Entretanto, as autorí-
meiro c!esses livros, que nos mos- l}~tantês da ytrlíena das dac'es insistem na ver.são de que 1--
tra como os fatos não são irre- ~andes Cidades 1 avela<ios 2u e espo~te que se tortu-

. . umgrantesJ a quem Dõm Eva- -· - 1.- - tâ tis med!ave1s, mesmo que sejam ir- ~ , • . . ra ... lXlmo exp tcªr en o a so -
reversíveis em face das idéias rl.'lto ~em dando uma parttcularF ticaçãoaas salas de tortura? 

1
'1 e da espe-rança, é o da entrevista~ atençao. Enquanto 0 Estado, des- Com. o explicar a "g. eladeira"? Is-

do Cardeal Paulo . ns d graçadamente .. S!L afll$ta de uma to 1.üâo c o m P o fT'a construção 
- m de a dos d. . - allanca tra.d.icionaL como a dos técnica com.plicadlssima e apa-
m n 

8 
_ ( 1978 0 Estados Umdos, ~ comete~ .a relhos de sc,ienc~ tiction fe1tos )<:::: 

j a huJ'IP liu,;:I!U!lbní!!m.;;;te maior das nossenas dU>lomati-~ aqm ou fmportados a preços al-'"' 

1 
famoss ....Q rdeaJ. franciscano el c~ re_Eus_ando 0 convite de Qar- tLSSimos. E' prec1so considerar a 
untversttrAo aa maiS tmportan- .t&r a GeiSel, sunplesmente ~or- responsabilidade dos q u e en-
te arqumiocê"se ao Brasil se co- que os Estados Umdos tomaJ ~m comendam, i m agi n a m I cons- r 
locou numa posição autentica- ultlma~ente, como bandeua u~- troem esses instrumentos, os que 
mente profética em relação aos j&.rna!<IQ.Ila!.._!l fti:!e!ia dQulr~~- se enriquecem COM SUa venda, 
destinos do Brasil, tanto na área -::\ ~QS. hlilllll!l~!- tão pouco protegl-'F- sejam países ou empresas pri-
religiosa como poliL!ca. E a ~ua aos e_ntre nos. ~or ~ou- vadas. As ramificações ~ es- F 

.::1 P..lf,!çá.ãa histórica e sobrenatural ~ tras e qu~ 0 orgao}Ia arquídw~ tarrecer. Até a de mo c r a ti c a 
é ase a nwna conviCção j;.eoló- . cese pauliSta, O Sao_ ~aulo, .fol IJíiiãm'ãrCa nos vendeu algun! 
gica oorfeili;l: • Y.'l- por lQngos a~ a vltWla prm- ~y. d~sses aparelhos. 
- , Clpal_ da {a1m~rada_censu~a Esse doc~~tQ, _r~o 'F 

Reduzir a. ~~a ~ ~ama- prev1a de nossa imprensa. O 11- 1)9...p.tÓl2[ÍO ~eic-uloernque essa 
da ''VJ!a !splrl~~ Ãi ÍL se o "l vro do Cardeal Arns, porta~ grande mUJ.lier ia logo em segui-

!tom, nao .fQ§se um compos- • a§a Janela abêrta_ ao at iJvre, da ser ferida de morte, foi uw 
to de corpo e alma, é concordar na atmosfera magnífica que res- testamento de honra no momen-
cõm uma concepção atéia de piramos. to em que dezenas de presos po-

r)t't:r!rrno sentldõ de que está 'l nossas mágoaS e desjlnsé}es cru- de almas e corpos em holocausto, 
acima e dentro- (sic> de toda a ciais, é1S$êgundo volwe d~~ já\::::. se juntavam, na mesma greve de 
víêiâ,''"'ln"Cluslve, portanto, dos oje m~ávels <2!![tqa de Fr~l fome coletiva, em protesto con-

~
Governos e regimes políticos.~ ~~Esse s~~undo volume das tra. prisões i~nomtnlosas. ..,. 
mcnsa em cristã tem que r Ç.gqa..s da_ Pn~an 1969-1971, sob Ne~s tres comprovantes, de 
vivi a -s ua • co o. t1tulo tao tipicamente sug~s- que nao temos o dlrrelto de 

· t1vo Das catacumba3, é ta o desanimar, encontramos exem-
-• (pagte ~~~a. pos çtº abso uia-1 patético quanto o anterior que pios que nos animam a prosseguir 
~ me,!!_ gn~oglca ,JD re a. na u- 4-tivemo~ar. na luta contra. os abusos do~ 

reza espiritual da Igrej~ e de Recomendo estas cartas como poder, apesar do aparente con-
súã a.tuaçao hlstórlê6=soc 1 e a sendo o melhor alim~telee- formismo, depois da revolta con-
n de tod :ftual e espiritual pa~:a mmuned!- tra a comédia do$ novos "gover-
entrevlatu, que a este "10· tação, de jovens e yp!h~ de ho- nadares". 
~ .__ 

,--' I --



O r e c e n te e inesperado 
episódio na escolha do 
novo governador de S. 

Paulo, poderá ficar, na histó
ria polltica de nossa terra, co
mo um documento essencial 
para o estudo da transição da 
autocracia para a democracia, 
em que nos encontramos. o 
aspecto positivo do incidente 
foi a rebelião polftica, embora 
ainda muito relativa, contra. a 
oligarquia planaltina, dentro 
do próprio Partido do "sim se
nhor", coincidente com a rebel
dia social das forças do traba
lho do ABC, contra o arrocho 
aalarial e a negação do direito 
de greve, impostos pelo capita
lismo de Estado da nossa au
tocracia institucional vigente. 
O aspecto negativo foi um con
tinuismo político, a mediocri
dade pessoal e o poder do capi
talismo privado dos dois candi
datos em oposição. 

Essa dupla rebeldia, políti
ca e social, é a melhor demons
tração de que a máquina cen
trallzadora está rateando, co
mo se diz dos motores defeituo
sos. Este desajustamento no 
dispositivo autoritário que há 
pelo menos um decênio vem 
agravando a ruptura entre o 
Brasil real e o Brasil oficial, 
pode ter duas safdas. Ou os res
ponsáveis por essa fratura re
conhecem, honestamente, que 
chegou a hora de acabar com 
o regime político castrense. E 
com isso abrem caminho para 
uma autêntica restituição das 

ou renascido? 
Trütão de Atlwyile 

çio a que vem sendo submeti
do, sem a alteração profunda 
do Regime. E muito menos ca
pazes de restituir aos paulistas 
o papel predominante que sem
pre representaram em nossa 
História. Quando, em 1931, fui 
a. S. Paulo pronunciar uma sé
rie de conferências sobre o 
Problema da Burguesia, en
contrei o Estado em plena hu
milhação traumática. A depo
sição de Washington Luis do 
Governo federal e a ocupação 
do Estado pelas forças milita
res e políticas do novo Regime 
tinham deixado os paulistas, 
especialmente a classe domi
nante, em pleno estado de cha. 
que. 

Em 1964, tudo mudara. A 
burguesia se refizera do trau
ma e retomara as rédeas do 
poder político e econômico. De 
tal modo a revolução industrial 
desses 30 anos conseguira le
vantar o Estado da crise de de
pressão de 1930, estimulando a 
promoção e a consciência so
cial das classes populares, que 
em 1954, falando de novo ao 
povo paulista, em palavras que 
recentemente reproduZi nesta 
coluna, tive a oportunidade de 
fazer um apelo ao proletariado 
paulista, pois a meu ver che
gara a sua hora de colaborar 
com a burguesia, para enfren
tar o futuro social que se abria 
para o Estado e para todo o 
Brasil. Os acontecimentos, en
tretanto, que levaram o Movi
mento de 64 a dividir ainda 

mais as classes sociais (com o 
silêncio forçado dos elementos 
de trabalho e a marginalização 
das forças liberais do empresa
riado e da mocidade), levaram 
os paulistas de novo a um esta
do de espírito depressivo, seme
lhante ao que encontrei em 
1931. 

É desse sentimento de hu
milhação e de marginalização 
que alguns acontecimentos re
centes vêm permitindo a es
perança de uma libertação. O 
do ano passado foi a agitação 
universitália estudantil, o ma
nifesto da Carta aos Brasilei-r 
ros e a memorável reunião da 
Sociedade Brasileira pelo Pro
gresso da Ciência, no campos 
da PUC. Os outros episódios 
dessa recuperação marcam es
te ano de 78. De um lado, a 
pequena rebel.dia na Convenção 
da Arena. Em seguida o alvis
sareiro anúncio ae que algu
mas das figuras mais eminen
tes da elite intelectual paulis
ta, em matéria de sociologia e 
de economia, pretendem apre
sentar-se como candidatos a 
cargos pollticos, nas próximas 
eleições diretas de 15 de novem
bro, sobre as quais repousam 
nossas grandes esperanças po
llticas. A esses sinais, promis
sores de uma retomada da 
consciência do povo paulista, 
vem agora somar-se o movi
mento operário do triangulo 
industrial. Esse conjunto de si
nais indica inequivocamente 

uma afirmação de lnt5! 
cia que pode mudar 
mente o espírito de contln 
mo oligárquico, com que akl
da se vem processando a re
conquista das liberdades p»
bllcas, ditadas pelo Regime vi
gente como dádiva unilateral 
da oligarquia, com simples con
sultas particulares às entes, 
mas sem qualquer participaçio 
direta do povo. Fala-se em re
formas, sem dúvida algumu 1 
benéficas, para a passagem de 
um estado de arbítrio para um 
estado jurldico, mas não se faz 
nenhuma menção, nem de 
uma anistia, nem de uma Cona
tituinte. Sem elas, no entanto, 
qualquer reforma nascerá mor
ta ou mutilada. 

I 
Estamos, p o r t anto, em 

uma encruzilhada. Ou esses 
vários sintomas serão consld~ 
rados como imperativos,= 
uma mudança radical do 
me, ou ficarão como a1m 
incidentes de viagem, sem 
maior importancia. Ou mesmO 
na pior das hipóteses nos leva
rão a um desastroso retroceuo, 
a 1 O anos passados. Acredito 
porém, ser impossível, ou pelo 
menos improvável, que ,.. 
sinais eloquentes não sejam o 
renasclmen to de uma corísclfG..
cia política do povo paulJita 
em sua integralidade, para que 
venha a retomar o papel de. U... 
derança que sempre ret)retreJI"'I 
tou em nossa História. rr .. ,.,Ju.,., 
mos sempre na memória 
"margens do Ipiranga•·. 
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A 
diferença que existe entre um 1 tando candidato. Muito menos um olítica de um povo, a m~e- vel que a frase seja apócrifa. Mas 
j~lista e um colab..QI.ador candidato militar. Mesmo da re- icadíssima, talvez a mais difícil no o fato é que casos semelhantes se 
~rnal. é que aquele trata serva. Por maiores que sejam os an]unto das tarefas públicas, de repetem a cada momento. O pró-

.:1 imoortancia et.ême.ra, a,o passo que como é o caso do ilustre General menta~ de coaçao Tnsepa::aiel dó leiro a capacidade de saber votar e 
os acontecimentos do dia pela sua seus títulos para exercer o cargo, idar com a Força, isto é, CQm o ele-, prio Pelé, que nega ao povo brasi-

este os considera segundo~ão Euler Bentes Monteiro, cujo pro- ato JUndico, mas facilmente sujel- hoje, ao que parece, passou a pro
.::\ permanente que parecem encerrar. grama resume algumas das exigên- to a degenerar em violência e ar- pagandista do nosso atual regime, 
.,Aquel~; este, pe- elas fundamentais da Oposição, bítrio, que sã~ ima-t, anos atrás confiou, a um vizinho 
-1~ Não é uma distinção de que foram mais uma vez magnifi- nentes da forÇa e ..sllil....llegação co.f do avião, seu programa de homem 
.ri valor, mas de método. Pois os acon- camente condensadas pelo Sena- mo garantia da liberdade. Par- f de negócios, com a seguinte obser-

tecimentos, aparentemente efême- dor Magalhães Pinto, no seu dis- ticularmente das liberdades públi- vação: "O futebol passa, mas a cor 
ros, podem converter-se, com o tem- curso perante a Camara de Verea- cas. fica". 
po, em fatos de repercussão perma- ~~ores d~ ~arbacena. Continuo fiel] Devemos voltar à tradição do Se, no seu caso pessoal, as vir-
nenw, ao passo que as lições, tidas a~. convicçoes mais enraizadas de nosso Império que tantas '~ez~ co- tuosidades a.Jtléticas superaram a 
como perenes, não passam, por ve- mmha ~oc1da,de_yaos mt:us ent~- ocou civis nos ministérios milita- cor, nem de longe ocorre o mesmo 

. zes, de meras interpreta~e..LYPi- siasmos Juverus pela campanha CI- es nde êxito. Sem esque- com essa massa majoritária dos 
4 trá.l:ias..do..c~m·entador de _passagem. vilist~ de ~~i , Barbosa dl) que a cer aquela denominação, tão bela, _rqu.e têm na África suas r~pll'ó

Pois tanto os jornaliStas profissio- funçao polltlca deve normalmente com que 0 povo francês honrou 0 'jximas ou remotas. Orgulhamo-no& 
nais como nós, sim~borado- caber aos civis. A candidatura do ...,.seu Exérci z rande silenêieuse ~dé não ter preconceito de raça, 

1r~s. somos antes turistas literários~ Gen~r~l Euler Monteiro não . c~n- • em rea ão prová u ~ as essa ilusão de não o termos é 
do que habitantes permanentes da tr~nana, em nada, essa~ condiçoes, mi ltarismo napoleônjco. Por essas ue !l'e,presenta nosso maior pre-
vergadejra lit~tura. Apeio para pois se trata de um ofi~Ial da re- · e_g_utras, é que julgo uma campa- conce~to. Quantos são nossos almi-
essa <iistinção, a fim de justificar a serva. Sou contra os militares na nha em favor da anistia . em f a- antes, generais, milnistros, intelec-

lreuníão, neste artigo, <ie dois fatos política, mas quando na ativa. A vor de uma Assembléia cdnstituin- uais, empresários ou diplomatas, 
""1 apare.Qtemente... W;&:onexos_entre si, verdadeira política dos militares é te e de modo ainda mais imedia- e cor negra? Ora por precooceito 

e, possivelmente, já sem grande in- não. fazer_ política. E n;uito menos to, pela vitória parlamentar de 15 de casta, ora por motivos econô
teresse para o futuro leitor. Repre- faze-la dizendo que nao a fazem. de novembro infinitamente mais micos, e consequentemente peda
sentam, no entanto, dois fenôme- c.oill:o ;: verdadei~a política ~?s ci- importante d~ que uma participa- gógicos, sem dúvida os mais co-

.::fnos <ie v~l e constan- VIs e nao se servirem dos m~lltares ção viciada na escolha indireta do muns, a cor da pele continua a ser, 
te, em nossiVfcfa -nacioliãr,O'papel como esteio para suas funçoes es- futuro Presidente. Tanto mais desgraçadamente, uma das grandes 
das Forças Armadas na política e 0 pecíficas e seu_ s ideais, p_or mais quanto, como J. á dissemos, !Ll1!Slll- barreiras contra no.ssa integração 
racismo em nossa civilização. b 1 no res que se]am, como e o caso · tado cantraproduçWte . de uma nacionaJ. Quando Robert Kennedy 

;::! Discute-se, neste momento ou do General Euler. candidatura simbo' li·ca pela Oposi·- faJ PUC d R' '"0 pelo menos no momento em que ou na o IO ag&ecen-
escrevo estas linhas, a apresenta- Acontece, porém, que acaba- ção seria legitimar a candidatura do a colocaçao do busto do i.tJ.,mão 
ção de um ilustre militar de qua- mos de passar, e ainda nos encon- militar, atualmente imposta pela no pátio <:lo edifício da Bib1ioteca, 
tro estrelas para candidato da tramas nele, por um regime dirigi- oligarquia dominante. Não partici- perguntou a. um es'tudante, em res
Oposição à Presidência. Existe, do por militares em plena ativida- par de uma farsa é 0 melhor meio posta à critica ao :preconceito de 
aliás, um problema preliminar a de profissional. E, justamente, um de a combater. A Oposição deve ·aça nos Estados Unidos: "Quan-(7 
resolver. Deve a Oposição apresen- dos grandes problemas de um no- bater-se por ser uma Oposição ma- tos estudantes negros existem nes- , 
tar candidato à eleição indireta de vo regime de direito e não de for- joritária, enquanto não forem re- a Universidade?" No momento 

:=f outubro? A meu ver, não deve. Em ça, é que os cargos políticos -yoltem\ cuperadas as verdadeiras garantias não havia nenhum. 

~
um regime autenticamente demo-~ 1aos ..QOlíticJ?S, ~de que estejam. a dos direitos políticos do povo bra- Quantos haverá em tod'as as 
crático, seri~ecundário o sistema 1 a!Wí'ã (fe ~exêrêer. As Forças Ar- ileiro. nossas Universidades? O problema 
dl}:Oêto ou indireto. Mas, no regime madas se desarmam quando fazem é, ao meSI!lllO 'tePliPO, econômico, psi-
antidemocrático em que estamos política. Tornam-se apenas torças. • co lógico e sobre.tudo he!t'e<iitár~o. Há 
vivendo, a eleição indireta é_:gjll.a Ou então guarnecem os políticolik pouco, um grande jornal a:rgeruti-

olpura mjst.ificacão. o resultado da _1 com,~!!:!..~un~es. inadeq.ua-( Quanto ao segundo fato do [ no, La Nación, se gabava de ser a 
Convenção já é previamente co- ., das à sua missão específlç_a, de ela- ia, a que de início me referi, foi Argentina uma "nação bran·ca." e 

1 nhecido. Trata-se de uma mera borarem e aphcarem as leis que gesto do Clube Atlético Tietê de com· ·isso justificar-se uma aliança 
formalidade, de um _Logo ctecã't.tas ordenam o convívio nacional e in- ão Paulo, rejeitando quatro juve- com a África do Sul. Procuremos 

::::~marc-ªdM. destíriado a dar ao po- ternacional de uma nação. Como is, aparentemente por motivos ra- ser e faze.r exatamente o oposto ... 
vo uma aparência de legalida@ ao cidadãos, somos todos, militares ou istas. Quaisquer que sejam os mo- Quanto à candidatura, embo'ra 
que é simplesmente, uma confir- civis, igual ou desigualmente do- ivos capciosos, alegados pela di- eu esteja <ie pleno acordo com a 
maçã~ sernl de um ~)t.ado ~- tados para as tarefas que nos com- ~etoria do clube, tudo indica que a Frente única pela Democratização, 

-=\estab.e~ Nestas condições, a petem, na comunidade nacional. enúncia é verdadeira e que, mais pensemos primeiramente em oons-
apresentação de um ca didato pe- _jMas cada qual de acordo com suas ma vez, a Lei Afonso Arinos foi titJuir uma Oposição dominante, 
la Oposição teria, apen s, a apa- "'vocacões e lttribuições específicas. esrespeitada. Um dos conselhei- nas eleições de 15 <ie novembro, a 

..)rên.cia de uma legitima -o d'!Jpro- 'O DireitO, como expressão da .Jus~ os do clube, paradoxalmente cha- fim de alcançarmos, legalmente, 
cesso e esco a can dato tiça. e a Porca. como garantia d ado Negrão (Folha de S. Paulo, uma reforma radical no regime 
já por antecipação ele o por um liberdade, constituem os dois ba- 8/5/78), chegou a proclamar que, continuísta e artificial que nos in

:...f conchavo de bastidor s. Não me}" luartes insubstituíveis de uma vl- cada cinco pessoas de cor que felicita e sua substituição P<l'l' um 
~lP!rece, po , que a p sição deva da pública racionalmente organ - ntrassem na piscina, seriam 100 os autêntico regi!me de direito e não 

com artllhar dessa fars resen- zada. As Forças Armadas cabe, na ócios que se demitiriam ... E' possí- de direita ... 
~~~~ ---~--------------------------------~--------~~~~~------------------__j 

... 



De Goya a 

S
E ar, perguntassem qual ~arde 

pt,Qlor do mwê que, se v vo os-
~ ~reasuacltaiie, mala bem repre
sentaria momento hlatórlco que esta-
moa vi o em noaao país, eu apelaria 
para Por quê? Porque sua pintu-
ra se melhor das expressões estéti-

Jcaa dease COJI.•íhlp monatrnpao. entre. o 
I!'"~Vico e)Ji'ôte, que me parece ser 
o espetiê'~ mala corrente de nossa vida 
cotidiana. U tora de nossas fronteiras, 
a tragéd~ domina. como na Itália com 
o martlr10. de Moro, a fogo lento e suas 
cartas pat.ftlcas, provavelmente escritas 
aob tortll$ ou francamente apócrifas, 
para matat humllhando. No eixo EUA
URSS. COJil o Impasse sobre a bomba de 
nêutrons t ontras do mesmo tipo, na 
perspectltJ de uma possivel terceira guer
ra nuclear, mala monstruosa ainda que 
as duas de lniclo deste nosso século fa
tldlco. No Oriente Médio, onde árabes, 
Judeus e palestlnoa se entreveram, en
quanto na gróprla Alemanha, ao mllagre 
do ..- 1QJ"1'a. 10cede agora o iaborato
tlo do terroilamo universal. No continen
te afrlcanCJ., em que permanece intacto 
a pnocldlo- do capartl&efd, enquanto os 
neocolmtallltas continuam a degladiar-
11 e a lmDéb' a Ubertação de Cam. Na 
Am6rica UIDa. em que talaos pleblacl
tGI e talaai- aaJatlas, proionaam indefl
R"""'mente .. ditaduras IOb falaoa no
mes. Bt t'811.t)IIU~-

illíardens e Oecadencl:L 

E, no entanto. a verdade 6 que parti
clpamqs da tralé41a Wllvenal deste fJ,Jn 
de léculo, .,._Interdependência creacen
te em que v~-..nos nesta Imensa aldeia 
llobal. Apenas 00111 uma nota de grotes
co particular, além do farlsaismo de nos 
apresentarmos come Isentos dos males 
coletivos. Deles partlelpamos, sem dúvi
da. mas não que possam ser invocados 
como eeeusas u nossu próprias tragé
d!al locais e aos seua aspectos grotescos. 
Bá pouco, esta lnvocaçio foi justamente 
criticada na sentença de um julz dessa 
tenebrosa e vlllnha Baixada Fluminense, 
que e um dos palcos constantes da nossa 
tTqédla nacional coüdlana, ligada ao 
groteaco e ao tarlsaiamo. Como é o caso 
do Esquadrio da Morte. euja existência 
u altas autol'Wades policlala flumlnt'nses 
continuam a -.ar. enquanto a estattstl
ea de sua ~ slnlatra continua a cres
cer e já conta com várias centenas de 
assassinatos 116 neste ano de 78, de ori
gem nunca d ... tDtll4a, como no atenta
do contra q=81spo ele Nova Igua-
çu, conataft MDt&çldo de repe-
t.lçlo. • Jall da 3a. Vara 

Crimlnal de São Gonçalo, ao cotld81nld,_ t»ools da expulsão de Olucksmann 
os autores de um crime atroz diz nl11 houve, em nossa história contempo-
gtstrado: "Não se podem aceitar episódio mais grotesco do que es-
rações como as feitas recentemente espetaculo. Mas este já entre grotesco 
Exmo Sr Secretário de Segurança e pois acarreta consigo a expec-

menos ilustre Governador por anos seguidos. de uma atara-

/:::d~e~q~ue:;~:~~:=~~~~!r:!; crescente do povo. cada vez mais des-nutrido. iludido e alienado. 
A se-

gunda reiterando tal ponto- Basta. porém, o musa mais bastarda, 
de-vista, em declaração a um contrlbu. de truer à minha mente fatigada, cenas 

de CJeJa ou de Daumier. Apelo. dos pin-
tnte que lhe solicitava mais policiamento - espanhóis ou do fusain francês, pa
para determinado conjunto residencial..- ;,ra a palheta luminosa dos venezianos, a 
disse que aquilo era desnecessário pola a flm de encerrar este triste capitulo trá
violência era um fato consumado e pre- ~:bltetRnlco de nossa história contem
duto da atualidade e que o pobre contrt- '}JOranea. Vejo um quadro oposto, que 
buinte olhasse o caso da Itália" Clll, luminosamente me aparece no horlzon-
28/4/78). te. Uma multidão de jovens e velhos, de 

homens e mulheres, tendo l frente um 
cartu e nele. em letras ainda toscamen
te traçadas, uma sentença - Campanha 
da Antatia. Se temos motivos de chorar.-"' 
também os temos de nos alegrar. Esse 
despertar da opinião pública, por mais 
que queiramos impedir sua existência 
ccomo no lamentável episódio da Bahial 
ou negar sua autonomia. é o sinal mais 
prorn1asor dos dias incertos e confusos 

estamos vivendo. E o sinal mats vivo 
lleapertar da opinião p6bllca. de

anos de clandestinidade ou 
e~~amar-

cõl1atl1~& por esse Ideal preciso. O que 
lt;JQJelto'"11efa ~~ conseguiu 

a moblllzação da mocidade 
Dtamoa lonp, pOis, dt fal tmJ;Jedida de alcançar, é poasivel que 

do vento ela traacklla e •• palavra mâglca de esquecimento do 
pra aobre o mundo ..,aaaacJo em favor do futuro e da recon-
amea.ça converter-se em aec~iCIIIDiiljlg; ~ nacional talvez consiga. Se o 
ainda JPala tráglcos neste fba U:elnplo da Espanha não conseguiu de-
Mas a eua nota trá&lca. que o f& mover os nossos autocratas, quem sabe 
Goya, taeUmente traduzlrla, como JUII 1e o exemplo da Bolivia e até do ChUe 
seua painéis de guerra, para contradllet (! o coJlliga ... Não que tenhamos de ob
a nossa pretensão de ser uma Ilha de pu w uma anlatia truncada e humilhante 
e de cordialidade, poderia então acree- como a chllena. Mas uma anistia ampla 
centar o grande pintor, a nota do grotet- e sem restrições mentala ou processuais. 
co, que ele entremeou com 01 aapectol Antes a utopia que o pragmatismo. Mas 
dramaticos e sangrentos de seu reallamo, se ror inevitável esse graduallsmo prag
tão tipicamente Ibérico. máttco, nio devemos recusá-lo liminar-

O espetáculo nacional mais r~re- men&e. Seria ou será uma semi-anistia, 
sentativo, para a palheta goyesca ~ com todos os males das verdades muti
vertente carlcatural de nossa realldade ladas e dos meios mentirosos, mas será 
presente, seria 0 de nossos doia abria, de pelo menos um primeiro passo. E não 
77 e 78, que nos levaram do pacote ao pnciaamos lmltar os sábios ou os uto
lote. Este agora está completo. E encer- plltaa chlneses <e Mao foi um deles) pa-
rado o ato final dessa a.poteose grotesca. saber que o primeiro passo é o que 
com o lote dos governadores Indo reoe- custa para as marchas mais lon-
ber docUmente o nome dos seus sucesso- Por isso não sou dos que apelam 

para o tudo ou nada. E sim para o slnal 
rt>s, para anunciá-los aos seus súditos. de vitalidade nacional que a extraordi-
Essrs, por sua Vt'Z, em cada uma das Ca- nárla expansão ·da campanha da Anis
piUl. ~> elo pa1s, ouviam distraidamente os ~ como um rastilho, pelo Brasil ato
nomes inexpressivos doa.,novos chetea ea- 1&. nos está proporcionando. E ele basta 
colhidos a sua revelia. O episódio doa. 110m suas tintas venezianas para enco-
"pretendentes" a Penélope, na o trqico grotesco das palhetas e dos 
empalldece em face dessa correlçio Ibero-franceses. Se já &emos, para 
pretendentes aos bastidores das vergonha. os exemplos da Bolívia e 
Penélopes estaduais, do próprio Plnochet, será que estamos 
trançados em outros bastidores do esperando pelo da Upnda? ou, como dl-
nalto e graciosamente dlstrlbuidoa Jta Paul Valery, estamos entrando na 
quatro cantos do nosao território. de cenas? 





. .... 

por um momtDto, 
'fel' ralar a madrupda em 
.... borlzolltea polWcos. 

O lllldllpel-•--tat.ar lnconteatá.vel da opi
Jdlo públlca; certa Uberalluçio 
da ceDaura à imprensa, permltln- modelos externos, nio 6 de molde 
do dec1araçõea como a do Uder a afastar aa perspectivas mala 
llndlcal Lula lúcio da BUva, co- eombrlas para o noaso próximo fu
Dbeaklo como LI&IG, e IObn • Quall turo. 
toltarel a falar; o modo hibU~m Nem por 1sso temos 0 dlreito 
'/:_:!=tA~ ~as- de arriar bandeira e desativar -

~PU separado de Mlnistros c:io pelo contrário_- a noasa luta para 
contra aa torturas e arbitrarieda- que a Oposição venha obter, em 
dea pollc1a1a; a campanha ldeolo- novembro, wna vitória que repre
glcamente vitoriosa de Magalhies sente ao menos um pouco do que o 
Pinto, com mqn1t1co programa povo pede, ao cabo de quaae 15 
democritlco e, afinal, as corajoaaa anos de sucesslvas decepções. Um 
declaraç6el do Tenente-Coronel dos slnala animadores é que, _cra
Tarclalo Nunes Ferreira _ tudo la- ças a essa relativa liberalizaçao da 
10 conaUtulrla, aem dúvida, moti- censura à grande imprensa <em
vos de esperança de que 0 Sol vol- bora perdure, da maneira mala 
taaae com a aurora. Intellzmente, aball!da e lnjustlfi~ável, a perae
é- provável que tenhamos, uma vez gulçao contra a Tribuna da Im
Jbals, d$ ldlar e rever nossas ex- prensa, O São Paulo e Movimento) 
pectatlvaa. certas verdades começam a ser sa~ 

bidas. Justamente porque ae está 
~ dlacurao do Presidente da rompendo aquela aparência de 

BepubUca, na reabertura dos tra- unanimidade que é a máscara dos 
balho. parlamentares, revelando totaUtarlamos lnconfessados. A 
que aa faladaa lalvagtuJTdtu ee- verdadeira unidade nacional se 
rio apenas uma parcellzaçio cons- opera atravéa da diversidade e do 
tltuclonal do fatidlco AI-5, foi uma pluralismo. 
ducha de água frla. A probabilida-
de, ou. deagraçadamente a certe- Daí ser a campanha de Maga
za de que a tio falada democratt- lhães Pinto um sinal de unldade 
zaç4o venha a fazer-se segundo democrática e não de diversionls
aa declaraç6ea lnequiv~ do Pre- mo, como Já foi tachada. Dai ter 
aldente eob a 'Pie do faml.gerado sido a prlsão dos trêa jornallataa 
pacQtt 'de abrU, aaa1m como 0 mo- que fo_ram a CUba um estimulo à 
do eomo foi lndlcado ditatorial- opoaiçao e ao renasclmento da 
mente, o seu sucessor ~. principal- oplnlão pública livre. Dal ter aJdo 
mente, as declarações desse último, o contraponto entre o programa 
assim que ae decJdlu a falar com democrático do candidato hostill
dlretrlzes, patentes e laten~, de zado pelo Governo e o autoritário 
aentldo nlüdamente conUnuiata e do sucessor lndlcado, um aparen
autoritárlo, d1aslparam raplda- te divlaor de águas que,_ no fundo, 
mente a expectativa de luz, no nm representa uma di&aeosao que po
do túnel de preparar uma aproxlmaçã.o en-

tre Governo e povo. Mas o alnal 
talvez mala promlaiOr de que aio 
temos o dlre!to de desanimar fot 
a publicaçio claa. declarações da· 
quele Uder slndlcal a que acima me 
referi 

Se acrescentarmos a lsso a 
nuvem que se acumula nos hori
zontes lnternacionala, com a volta 
à corrida armamentJRa entre Elta
dol 'O~dos e Rússia Sovl6tlca, as
IIm como o recrudescimento do 
terrortamo mala brutal, na 1WJa, 
e o resultado daa eleições trance
.., apro!uDdaDdo o ab!amo eutre 
direltllmo e aquerdlamo... tudo 
lllo, l&beDdo-te que a noua poli
tia tntema • aubAncJaJJnente au
llodntlda aoa acontecbaeDtoe • 

NM~~oparanmpém 
que o ~to de M nio tinha 
a menor pllílcupa9lo IOdcll e ape
nas uma lntençio poHtfca. B 6 
eapantar que os mlUtarel que 
tio o fbleram 18 preocupem 
hoje em lllipldlr qa oaa. 

sabiá 
tarea, enfrentando o riCor de cer
toa regulamentos proftaatonals, se
jam os porta-vozes da verdadeira 
consclência nacional. A Revoluçiol 
de IK nlo teve a me~or preocupa
ásl.JV promover aquela "uçep•f.o 

.. que 
J e a, 
como sen um dos slnais tiplcos 

s tempos. Sua preocupa
ção, especialmente a partir de 
1918, foi a de enquadrar estudan
tes e operários como subversivos 
virtuala, em nome daquele espírito 
de guerra-trio., que 8Dimou a geo
política lnaplradora dos prócerea 
da revoluç4o. Os slndlcatoa operá
rios, como os dlretórlos estudantla, 
foram impedidos ou peraeguidos 
slatematlcamente. Tudo laiO é sa
bido. Mas ou'llr, da boca de um 
presidente de slndlcato, essas ver
dades, até hoje circulando apenas 
clandeatlnamente, é aem dúvida 
um pressentimento de que anda 
alguma colsa no ar, que a cortina 
oficial do lllênclo já não eonaepe 
esconder. 

Disse o slndicallata Lula Iná
cio da snva nessa entrevlata co
letiva: 

.. Acredito que o ~rabalhador 
está tomando consciência do que. 
é o grande explorado. Na mlnba. 
categoria (os metalúrglcos) já es
tá entrando no mercado de tra
balho um grupo de trabalhadores, 
no mínlmo 70%, com menos de 25 
anos de idade, que nio ae sujeita 
mala às condições de trabalho, a 
que seus pala e avós se sujeitaram. 
Por isso acredito na evolução da 
claaae. E a abertura poUtica, quer 
queiram quer nio, também é lrre· 
veraível... NM digo eu, mas DÓI, 
dlrlgentes llndlca1s, tertamos que 
dizer ao General Figueiredo que 
até hoje a malorla dos dlrlgentes 
slnc:Ucala vem mentindo para aa 
autoridades (ale). Mentiram, por
que 6 malto mata c6moclo viver naa 
portas dOI pbluetu, uaufrulDdo 
daa po~~lbUida.dea de aerem. vopla, 
~w.a c'MdttM ou repreeentantea 

- - PreftdiDcla. 

Soclal. Men=PII'l1•• dll1pntea s 
de 1M3 e euea ae amoldl~~ 
todGI 08 alat.emaa politicol lmllliiD
taiM no Braall deade o Bltado 
VO aW 1l'l8. B' comum .,._ 
rtpntea alndlcall n1o fuenm oa
tra coisa a nio aer baJularem e 
aplaudirem aa autoridadea quaado 
deveriam, de uma vez por todu, 
aasum1r poalç6ei em defeaa da 
claaae trabalhadora... A eatrutura 
slndlcal braaUeira 6 uma utrutu-
ra que naaceu num ~to de 
exceção, numa época prattêimenta 
ditatorial ( 1930. Bu &ereiC8lltar1at 
como hoje ... ). Nada mudou e tudo 
mudou no pais ... A 11'8\'e é um dl· 
relto da clasae trabalhadora e sur
ge quando a cJaaae toma conacl6D• 
ela de sua força. Ora, ae nóe aoDlGI 
a força maior dentro da Naçio, 6 
justo que exerçamos o dlrelto de 
greve, para ezlglr dos llOIIGI em
prepdorea e govemaDtea melborlt 
condições de vida". (.JB, 1/3/'ll). 

Há multo llio ae ouvla, entre 
nós, uma voz tio autortzada pro
ferir verdades tão candente~, tiG 
atuais, tão lrrespondivela. E1aa ~~MP
reportam à minb& própria moci
dade. Em 1918, quando dlrlpnte 
de uma empresa fundada por meà 
pai e duran~ uma greve de o~ 
rários da mesma, propus ao cen
tro Industrlal que tivéssemoa 1lDl 
encontro dlreto com o já entiá 
existente alndlcato de operário~. 
não ainda oficializado. Fui voto 
úmco e vencido." 

Em 1930, de novo, como --'" 
tárlo-geral da Liga Eleitoral ca
tólica, procurei o MlniatrO do Tr&-. 
balho, Agamenon Magalbl.es, ~ 
fendeDdo e. Uberdade alndlcal. G 
Mlniatro abriu uma pveta t,. 
apontando para um f!chárlo que 
ela continha, dlase-me: "Aqul ea
tá. o alndlcaUamo braallelro" {Bfc);. 
Era o eatado-malor dos pe1e&ol, a 
que ae refere o Uder llndlcal ~ 
hoje. 

Quando as verdades começ&ID 
a aer dltaa, 6 que a1pma colla dt 
novo está acontecendo no ~ 
de um res1me qonllant.e. se Jll,o.; 
podemos &Inda ver nos céus aqueltj 
dedo~ ü nu d& auzora, a que ._. 
mero M referiu, pelo JD8DOI ~ 
mos ouvlr o canto de alpDa .. 
bl6l IIDI&dicMf .. 



~aniqueísmo . s~r,:~~:~~ 
EPOIS da Espanha, ~menos numa p a t e n te corrente ang~o:francesa D acaba a França de d§macão da verdaqe, de nos~a. tra~1çao c~ltu

. nos dar uma exce- permitiu que as esquer- t ral polltiC~, e de ongem 
lente lição de democra- das pet;,dessem-vencendo~ luso-colomal. 

.:::\ cia sem ~a Pois se não alcançaram, Esse colonialismo la-
autentlc'ã'natureza. Duas ainda esta vez, o Poder tente e resquicial é que 
lições diferentes, mas al,l,mentaramtdejpW,to '4ffifl~a_partir daAéca-
com resultados análogos. sua represen açao paria a de , com a dupla in_....-
Duas nações do segundo memar. Enquanto as di f lu· ê n c i a stalinista e 
mundo, imprensadas en- r e 1 s vencendo:Per· m u s s o liniana e vem 
tre o terceiro e o primei-~a (·deformando a nossa tra
ro, como nós o estamos representação. dicão democráticCtam
entre o terceiro e o se- Com esse duplo resul- bém expressa ou implí
gundo. Com problemas, tado, negativo par a cita. Quando lutam os 
portanto, semelhantes qualquer tentativa d e pela democracia contra 

~1 aos nossos, especia~en- autoritarismo unilateral, o autoritarismo, que nos 
- te políti~ e economi- como em nossos regimes in f e licita atualmente, 

cos. Por isso mesmo 1 atino-americanos de I desde que o espírito ms
ameaçadas da contesta- <=!base militarista e mani- titucional de 1..964 subs
~~o ~aniqueísta, entr~ o q_ueí~a, a consequêncià tituiu o espírito cons
arreltiSmo e o esquer~I~- foi precisamente u m a titucional de 1..934, es
mo, em busca de um d1fl- J;'!tória da medãJocracia tamos lutando contra o 

~ ~t~o. eqU~OCr~- ~e~n~eC~~~d~)er e IZ~rr:: ~c~Wrtto an:O~ódêt?J~ . 
A Espanha consegmu derrota das extrem.,.QCCa- -~• g~ W~~j~tru

libertar-se .ae um ditato- Jc.ia~ Tanto a~sim que m~e ~z e de pro- · 
nallsmo d1re1t1sta de al- Giscard d'Estamg, que gresso coletivo. Esse es
gumas décadas, atraves :::~se comportou de modo p í rito "metropo~no" 

1cJ.e uma ~ao nacional exempfar, durante a fe- que o absolutismo por: 
1ae extremos, aparente- raz-campanha eleitoral. tügues nos trouxe, ate 
me~te 1mpo~s1vel. Pre- imediatamente apelou nõSsa mdependeiíéia, é 
cana, sem duVida, como para uma autêntica re- que r~atua~
tod?. e qualquer regime c 0 n c i liação nacional, mente--o veneno )nam
polltiCo. l!;specialm.ente com uma abertura à es- q9eista da obsessão 

I os c:rn.e colocam a llber- ~uerda. "O ;povo d~Cêf>j carnunismo-anticomunis
dãde a serv1s;o da auto- !_!!9~<Ul e ~se.@.ya ~. que desde 1932 :nos 
~a~~ como o fazem os _:_aiS justi.ç.a. saciaJ"(ils- ~e desde 1964 1= 
totautansmos e os auto- se 0 Presidente, com sua contaminou, como o 
ntansmos aos pa1ses que~ cla~cia cartesiana. gran e inimigo do bom I 
se a~IXaram arrastar pe- :E ás pfõprios dirigentes senso e da política racio-

--1 laS ilusoes do mi.lnar.tS- dos grupos de esquerda, nal. E do que podemos, 
mo p o li t 1 c o, . como a socialistas, comumstas e apesar de tudo, chamar 
malóna uos latmo-ame- radicais, imediatamente de humanismo bras i
ncano::;, llll:Hl>l!J.Ve o nos- ensarilharam as armas, leiro. 
so. _ :)) e Fen~~:~~~o ~fu ape- Ora, o que as recentes 

Quanto a .F'rança, sem lo, man Cactos, eleições francesas n o s 
recorrer a nennum re- entretanto, os seus ide- trouxeram, em seguida 
g1me ae exceção, entren- ais e prog~ama~ ~ol~- ao exemplo espanhol, é 
tou uma cam. panna e1e1- _.ticos. Nada d1sso é_uj;pp1- que esse maniqueísmo 1 

I \Ora.J. nnpla~ q u e !co ou radical. ~enas pode ser J.D.Od_erno mas r ' 
poderia levar a uma rup- ...1i~, ..proporc!QJ?.al não é eterno. Nem é in
tura entre extremos a e _, e ~.de-wn povo que~ vencTva._ E nemtúd~·~ 

_.~ consequencias incaiCUia- ~amda tem lições e exew.- que é moderno--el:rom, 
9 veis, ná base do mesmo píos a dat__a~do E comolie'filftído que pa 

maniq UelSlliO ,PO!ltwo, e::;1) rU uitÕ particula.rmente re~vencívei ~rre-
1\queraa-qireita, que am-t àqueles, como nos, que m~l. ovo o não es
~uã e a base ue noss~~-~se formaram, e~ ~rande tá superado, como hoje 
cromca geopOHCH:a bra-1...-t:>arte, sob a eg1d~ de se diz. A lilira:ã<ij, como~ 

l::;netra ue LlpO guerra.r- Üma cultura que amda fim e cõmo meio o -
Ifiá. ~m cada um aos ex- está longe d~ esgotada, á supeUl.JI.. A tendencia 
tremos, entretanto, a digam o que d1sserem. 'histórica e natural aos 
tensao .1ra~cesa en~r~s • ~re~tá 

, duas facçoes ~~re- A lição que podemos superada: A necess1da:de 
I mados e mode_rad~s, 1m- tirar d e s s a memorável ~e 1mpe~1r que o resp~Ito 
pedm uma v1tona que eleição é que 0 mani-~ a autondade, c?mo ms
.tosse de molde a per- u ' l'ticÕ _ trumento da liberdade, 
mitir. qualquer .tip~ de Ó)l e do a@ não é inven- se co~verta ~m cu~ ,da 

_1 rmpo~~1tana e cfvel. E pode ser vencida auto~1dade em :ereJUlZ? 
., unll~ral. Aesqueraa, a pelo uso da liberdade e da-ttbeidi!de, n~o . es~a. 

hostllldade natural en- não pelo abuso da auto- superada. A coex1stenc1a I 
ue soc1anstas e comu- ridade. Entre nós é pacliica de Partidos da 
mstas · ,. exatamente 0 contrário direita, do . centr~ e da 
t_:_, nos, por um ~ t . que e.s- endo. Nos- esquer~a, mclus1ve os . 
comumsmo '!,esgo e n- sa eo olític naquilo CQ..I!!.Y~t_as, com s u ~ s 

1 Il[~uó), í m p e i u u qu· a ' a as 0 em- nu~rlça·s-, recentes, nao r · 
anusmte es(fuerd~sta. lm:.e&o do mais peslavadoJ=- esta superada. Nem a 

d 1 . .a e ~~o, e d.e tipo França, nem. a Espanha,. 
latente entre g1scard1a- radicalmente mamque1s- com suas pro.vas r~~en-r: 
nos e chiraqmanos, de- ta. Sob p r e t e x t o de tes _de sabedona polltiCa, 
swúdos herdeiros do mi- segurança nacional, abo- estao superadas. Sup~ra
to De Gaulle, também limos todo senso de com- do deve estar .2,..ª-~9nta-~~ 
impediu o desequilíbrio promisso e de composi- rismo._ c~nno ca,ncawra 
oposto. Foi sem dúvida, cão para frente que era âa aut!lnd@e.. Superado O l' e f 1 e X 1

0 p S e U d O - um d o S com'ponen tes deve estar O roW t,a r!S~O~ 
carismático de C h i r ac mais nitidamente posi- c~o anti tese ao.. ~lls
que evitou a vitória uni- ' tivos de nosso humanisJ ~p~rado deve ~tar. 
lateral esquerdista. A nm- I>rast~o. Esse Iíu o _ libera!!§_~~ como e~ 
frase típica do Prefei~o mams~o, con:~ se sabl pre.ssao polltica ~o capl-

~
de :{>aris- "~draroab'Y ~em ra1zes mt1dament tal1smo.!.. :!las nao co~o) 
zarmos. vencere~" - Wtranco-inglesas. o cult e9ressa;o a e dem..QÇ,ra-
foi capital para a derrota dÇ! poder e a tradição,~- Cla ao ontrano d~ Ue 
do "pi'ógrama ~" só,J.utista. ao contrano, ens t ro res1d n- i 
da~uerdas. Mas como que ao "longo de nossa . e. S'!perado, em sum~, ... 
essa frase era baseada História vem deforman- dev~ estar ,t~do mam

~}lm.a ment~~o ou aniquilando essa que1smo pol1tlco. · 
--~· 



da franqueza 
Tristão tle Athayde 

experiência da passaiem pelo 
ao"íSilíô:" pelo marxismo militan

te e pelos acontêcime s e"'Siu
an m Fran a, sua tal
ez maior pr~nação aocial no 

1!!9mento é._a da liberdade de im
pnn.'la, exatamente como pen
sam entre nós, por experiência 
própria, todos os que lutam con-

'

tra o reg!me de democracia 111Ji
ficada em que vivemos. 

estudantes não puderam discutir 1:::: 
e participar não @t@o êStUQ&r 1 
cffi"êitamente. Se se quJSer ver o 
Bf""asil transformado eJD !!!!UL 
União Soviética tropcg devem 
Proibir reuniões estudantil como 
a de anteontem e condecorar 011 
policiais responsáveis pelaa pri
sões do Paraná". Em face de tala 
palavras, dirão os ~res de 1 
bruxas. não parece provável que · 
~tas" é que organiza- -

"Ç>_!rabalho da imprensa"~ ram o golpe da expulsão? ... 
(disse ele, depois de ter testemu- Falando sério, o que o~ f" 
nhado quanto lhe valeu a divul- conteSíãdor marxista de há lC) 

gação dada ao incidente) "é ines-t anos passados falou são palavras 
timável para evitar a a.rbit~a.tie- que dificilmente se ouvem de~ 
dade do Poder. E~ arb1traneda- visitante ilustre. E por isso mes- ~ 
de não é sõ brasileira. ~iste em mo têm o valor incompariyel da ? 
todos os paÍses. Mas felizmente, franqueza. C"omo quando disse, 
em todos os países há jornalistas ao comenfãr a prisão dos proles
que enfrentam condições dificeis sores i>aranaenses: "Se esses · 
e lutam Dêlã liberdade de infor- te~sso~r!es~~~m:!:!!.!~~~~ 
fk~:.,jssa Uberdade é importan

pa.ra todos, pois cada vez que 
um poUclal pratica uma arbitra-

i~~=~ neceaalta do segredo ... A 
não preci8a de motivação e 

des e que se repete quase Ql&.n&..

mente ... Na França, por exe~mp~lO,I 
há bandeifã.S vermelhas ou ne-

~~~~.:....-~~-rr~ .. ~·em tõdas as OruiiiiJ'"•"ea, 
~~~7-:=-::=:-:...:i.::::::...:=.Jt=:.:c:.:.:ia=s:.. l. runguém liga para eJu. A baD

at.ira da ON.r:, entretanto, ptlllo
cou emoçao inUSJtaoa nos estU
dantes. Como conclusão nos dei
xou o seguinte depoimento: "O 
que p: sso d;zcr é que o Brasil~
~·rent:. problemas universais etl-



,. 

Entre o sol e 

A plataforma de Idéias cla
ra.s rupresen.tada pel~ 
l!ãQOr M~alllães E1mO e 

e. prtmeira entJrevista de iMlas im
pr.e_c!sas, COncedida pele Gineral 
J. B. c;le.. Oli-ueira Figuelreào, que 
áfinal se dispôs a entreabrir as cor
tinas do seu silêncio, nos permitem 
ter uma Idéia geral das duas ver
<beintes contraditórias em que se 
rupresenta o panorama politi<:o bra
sileiro neste momento. Não se tJra
ta. maifl, como até hoje, desde 19ti4, 
de um Governo ditatorial, ufanis
ta, armado e unitário, em face de 
um povo amordaçado, perplexo, 
merme e dividido. Trata-se de um 
Governo inquieto, à busca de uma 
saída airosa para. uma revolução 
frustrada, em face de um povo 
conschmte de sua capacidade de 
reagir e de vencer o espírito de fa
talismo com que os regimes auto
cráticos anestesiam os seus gover
nados. 

Essa situação inédita, ao cabo 
de quase 15 anos de uma COI!lc1ição 
semelhante a.os três lustros do Es
tM!o Novo (tan to a.ss!im que mert 
ce!U o epíteto de Estado Novíss.tmo), 
abJ.·e, ruo mesmo tempo, perspec
tivas alerntadoras e .ameaçadoras. 
Alenta.doras, porque o próp.rio re
gime vem tomando a iniciativa de 
se ooto-reformar e o inícáo de um 
novo período presidenci.atl é uma 
opor·tunidade única para que ICLas 
palavras passem aos atos. Amea
çadoras, porque todos os regimes 
.absolutistas, comuni.stas ou anti
comunl8tas, não abrem mão, vo.lun
ta.rtamente ou mesmo forçrudos pur 
um vok> popular, dos poderes inte
grais de que desfrutaram por al
gwll tempo. Os prognósticos de 
mau tempo à vhsta vieram, clara
mente :Implícitos, 110 Infeliz discur-
so do PreskLe11te Gei:sel, por ocasião 
da. reabertu.ra dos trabalhos parla
mentares. A exibição explícita da 
onipotênckl. lch> Poder Executivo e 
da iimp:Otê:n.cá!a de toda opooição 
partidária org.anizada, isto é, da 
balll!ba-.re:J.ógi:o esoond.~'Cla, au mesmo 
pa:bente no :fiamigerado pacote de 
abril. é sem dúvida alguma, um 
aviso aos !IlJM>egantes incautos, aos 
eleitores de prevenidos e à.S espc- -
ranças precLpitadas. 

Nem assÍlÍl 1devemos desconhe
cer que existe uma madrugada no 
bojo de cada noite, e que as idéias 
expostas pelos do i s documentos 
permitem um confronto de duas 
perspectivas totalmente opostas. 
Opostas. 1lli começar pela condição 
de cada um dos autores desses 
docwnentos. De um la&, um suces
sor imposto e g·arantklo previamen
te do exercício do Pode[ pr.esiden
c:i!al na próx.im.a. false, que an.s.i:a
mos que seja a última, die wna re
volução fracassada. De outro lado, 
o diesencadeador civhl dessa Revolu
ção que tomou, corajosamente, a 
iniciativa de .a fazer retornar, ao 
cabo de 15 anos de sucessiva.s 
deformações, aos seus id:eais pri
mitivos. De um :Lado, um candidato 
j á vitorioso. De outro, um candida
to que deve estar perfeitamente 
convicto de que está travando un1a 
batalha previamente por elie per
dida, mru. já ganha pelo povo bra
!iilei.ro, em consequência de sua his
tórica inici!Wtiva. E que poil'tan
to está lançando as ba&es de un1 
novo P.arüdo, se r-.;·a,m:en te co 
dOllos ~:Luai.<; eLo Poder reshstíxem à 
l.eJ.rt.açao cl:o con'Linmsmo int.-t:gl'ai. 

Pois a primeira e mais patente 
~ontradição entre as duas platafor 
mas, a precisa e a imprecisa, é que 
o Genernl reQJres:em.ta o espírifto de 
continuísmo e o se:nadOT o de uma 
descontinuidade, se não total ao 
menos considerável, com os rumos 
4ue os acontecimentos p o 1 í ti c os 
tomaram, principalmente a partir 
de 1968. A nota mad:s típica do re
gime que o General Figueiredo pre
tende continuar, foi a exclusão do 
povo na oligarquia dirigente dos 
nossos destinos, durante os três lus
tros p a s s a d o s . Apresentando-se 
oomo um continuacl<Jr d ' ·oo re
gime, suj ~ito apenas a pequenos re
toques insubstamciads, como esses 
que aparentemente vão resulta r 
das conversas cochichadas p e 1 o 
Senador Paróella, o General ellldoosa 
naturalmente essa posição central 
d'e seu llll!ltecesoo:r. Esse co11tinuís
mo, pois, é o compromisso que, des
de já, o candidato previamente in
dicado e vitorioso assume em face 
do ·11egi!me aJ11Jterior e que t emos de 
suportar por mais seis anos. Salvo 
o jus esperaindi. 

as catacumb,as 
Tristão de Athayde 

Essa melancólica perspectiva, 
para evitar outro adjetivo mais 
adequado, não é de modo algum 
compatível com as Inequívocas es
peranças de uma opinião pública, 
ávida de um novo c.enário nacional 
para o futuro próximo. Pois bem. 
com essa nova perspectiva é que 
nos acena o Sr. Magalhães Pinto, 
logo no preambulo de sua platafor
ma. "Recuso a tese'', diz ele, "de 
que n:osso !POVO seja ilncapaz de deli
berar sobre seu próprio destino. 
Trata-se de mero disfarce para o 
estabelecimento de ditaduras aber
tas ou outras formas de tutela e 
usurpação." Essa tese é hoje cha
mada de ··tese Pelé", e não admira 
que o famoso antigo craque estej a 
hoje incorpt.>rado ao regtme vigen
te. como uma de suas vedetes polí
ticas e 11ão apenas e s p o r ti v as . 
Negando frontalmente essa tese, da 
incapacidade de nosso povo para 
trm regime democrático sem adjeti
uação r elativa especial (já que, sal
vo Deus, tudo é relativo), o progra
ma do Sr Magalhãffi Pinto se colo
w em posição antitética ao que 
ü;,;,ram com a chamada Revolução 
de 64. Em vez c1e um regime auto
ritário, imposto de cima para bai
J...u, por uma J.ll.i,noria tecnocrático
militar sobre o povo, ele propõe um 
regime organico, de participação 
direta e indireta pelo povo, sobre 
os seus próprios destinos. Isto é, 
propõe a descontinuidade .em faC(;) 
d:o corutinuíS'lno do fut.uro Presi.
doe:rute. 

• 
O segundo ponto essencial, em 

que os dois p,r·ogramas divergem ra
dicalmente, é o da atitude do novo 
Governo em face da contestação 
política. O programa do General, 
nesse ponto, é baseado no chamado 
revanchismo. Isto é, assim como o 
povo não é capaz de participar 
efetivamente em seu Governo, já 
que se propõe a continuar o re
gime vigente, também esse povo 
não é capaz de assimila<r os ele
m'!lntos que, durnnte esses 15 anos, 
se insurgiram contra ele. De modo 
que, à palavra anistia o honrado 
General reage do mesmo modo 
r.omo até hoje v-ém r~agindo os 
Governos sucessivos. "Anistia é es-

.. .... ~ ...... 

quecimento. E não é possível esque
cer os crimes dos que assaltaram 
bancos, assassinaram e sequestra
ram... O alegado motivo político 
não justifica nada.'' Como não 
justifica, di:zemos nós, que se deixe 
de colocar a equidade acima da 
justiça e os motivos patrióticos de 
reconciliação nacional acima da 
idéia de vingança e punição inexo
rável. Esse programa portanto jus
tifica o revanchismo. Ao contrário, 
eis como o sábio político mineiro 
respo11de ao quesito "anistia··: "A 
casa, se permanecer dividida, desa
bará ... Assim, é preciso apagar com 
a anistia as marcas do desenten
diJlnento:• 

• 
Quanto à imperiosa necessida

de de uma nova Constituinte, res
ponde o Gemrnl: ''É desnecessária. 
Se se pode retornar à Constituição, 
para que a Constituinte?'' A respos
ta, mais uma vez, é sintomática. 
Quem reforma um regime político 
por meio de uma Constituinte es
pecialmente eleita para este fim, 
é o povo todo. Quem reforma por 
meio de conversinhas particulares, 
é o mesmo grupinho oligárquico 
que 11os governa. 

Quanto ao Al-5, diz o General: 
"ninguém está satisfeito com este 
regime... Se se quer (sicJ acabar 
com o AI-5, então é chamar os ju
r.ilstas, estudar, discutir e definir as 
fórmulas adequadas para dar ao 
regime (entenda-se o mesmo que 
aí está, apenas rebocado. T. de A.) 
os necessários meios de defesa e, ao 
mesmo ·tempo, garantir a liberdade 
do cidaodão'• (ainda bem. T. de A.J . 
Isto é, mudar o ncnne d:e Al-5 por 
salvaguarda. Di:z a respeito o Sena
dol': "A ins.tituição de uma socie
dade democrática exige (sic) a re
vogação do AI-5, do Decreto-Lei 
477, do Artigo 185 da Constituição 
Federal"'. Não se trata de "se se" 
mas de "exigir" ... 

Em suma, se confrontarmos, 
ponto por ponto, os dois documen
tos, veremos que se parecem como 
um ovo com um espeto. Ou antes, 
como a luz do Sol com as sombras 
das catacumbas. Se ao povo coubes
se a escolha, ele saberia escolher. 
Desgraçadamente, j á escolheram 
por ele ... 



Duas 

.nunca 
ou uma contradição 

utural. O próprio CrlSto se 
:II~JUJm,art. na Cruz, do abandono, em 

aent.lu, pelo própr.io Pai. 
chorou com seus amigos e 

angtUtlou com u perspect.lva.s 
do callce &marJO a beber, antes da 
Paixão. t, portanto, P84"& nós o. ~o
delo patente de uma vida ascet.lca, 
em que os movimentos da frag.ue~ 

-1 humana nio aão vlolênEados, maa 
auportãdos por amor e t.rans!~.g_u
rados pelcr aent.ido da de.puraçao, 

td& purpção doa .nossos pecadoa e 
ferros. A queixa, pols, nio i..!!m..Ai
nal de.J.ragueza moral, senão quan-
'4o noãieva ao deaespero ou ao en
dereço errado. 

ms do 
eterno. 
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P,ássaros .d,as te.nl,pest,ad,es 
~'rS Tristão de Athayde 

i\ 
s procelárias, como se sabe, são 
pás.saa:os de vôo alto e anun
ciado•ras d'Z tempestades. :Jois 

grandes escritores modernos, legítimos 
representa,ntes da Weltliteratur goe
thiana. e ambOtS acidentalmente liga
dos a nossas próprias l'etras na!Cio~ais. 
pertenceram legitimamente a esse tipo 
de procelárias do espírito. QtQ MaW. 
Carnea]!x, que acaba de nos cleL':ar 
prematuramente, e CWorg'<ls Bernanos. 
que ha 30 anos partiu, em 1948. Se 
ambos fora,m aves das tm·mentas, tam
bém tempestuo..."<l foi o primeiro con
tato que tive com um e outro, há 40 
ano::J p a. s s a d o s . Mas também, 
com ambos, esse primeiro encontro 
agressivo se converteu mais tarde em 
um conv1vio que, se não foi íntimo, re
presentou para mim a •abertura de no
vos e vastos horizontes. Foi no restau
mnte do Lido, ~ntão exi~·te:nte, que 
conheci Georges Bernanos, pela mão 
de RIO'bert Garric. Aludindo, em con
versa, a Hitler, ele me tomou por na
zista. E desembainhou im·ediatamente 
a espada, como um autêntico "che
valier sans peur et sans reproches'' . 
Mas Jogo em seguida, quando apontei 
para a ponta do Joá, onde Jackson se 
afogara dez anos ~mtes, seu olhar ele 
aço se converteu, de rep·<mte, nos olhos 
g·arços de uma criança. Com Carpeaux 
wi menos violento, mas sem dúvida 
mais dramático. Ele chegara como re
fugiado do nazismo, protegido pelo Va
ticano, e nós o encaminhamos, se não 
me engano, a Curitiba, sob a égid·e t;le 
um movimento de aeolhida organizado 
pelos benedit~nos. Uma semana. de
po·i·s m:e ·escr.eveu dto Pa•raná, uma carta 
de extrema violência, seguida, alguns 
dia.s depois, por outra em que voltava 
a.trás ~ abria o seu coração ·atormen
tado. Em ambos, Bernanos e Carrwanx, 
o temperamento ágressivo e o tempe
ramento afetivo, simultaneos como 
duas faces da mesma medalha, revela
vam o choque do gênio pessoal de re
voltadDs nato3, contra os muros da 
insa.nia que nesse mesmo ano de 1939 
se desencadeou sobre o mundo moder
no. Eram ambos tempera.m'entos tem
pestuosos, trazidos às nossas margens, 
atônitas e ct:aspreparadas, pela fúria 
dos e-lementos demon~acos, desenca
deados por uma civilização em estado 
de panico. Não crei10 que se tenham 
conhecido pessoalmente. Teria sido um 
encontro apocalíptico! Por mads que 
afina:ss:em 1Ja[lt·as cordas. Mas para 
a caJmaria de nossas letras, que já 
mtão se refizera do pequeno tumulto 
de 1922 e voltara à preguiça de Ma
cunaima, foi um duplo vendaval sa
neador e sobretudo desp~rtador das 
nossas consciênci•a\S, tão facilmente 
acomodadas com as calmarias inte
lectuais, semel~ntes às maritiml!JS que 
Cabral enfl"entou em 1500 ... 

Tanto Bernanos como Carpeaux 
vinham tangidos pelos furacões demo
níacos da Europa d:e então, ou de sem
pre, e se não foram pioneiros de al
guma era nova em no,,sa Inteligência, 
tiveram, pslo menos, um papel cata
lisad'Or de energLas la-tentes, que só o 
futuro dirá s-e foi 'em vão. Bernanos 
passou como um meteoro. Mas Car
peaux ficou. E se assimilou de tal mo
eLo à nossa vida da Inteligência, que 
dessa sua longa e atorme:n"tada per
manência, ai estão os frutas opimos, 
nas os•a.las de aula, nos gabinetes de 
leitura ou no convívio pessoal com as 
velhas e sobretudo as novas gerações. 
Pois tanto Bernanos como Carpeaux 
nos trouxeram, acima de tudo, uma 
liçálo insuperável, e mesmo trágica, a 
da responsabilidade da literatum, tan
to no plano estético como moral e po
lítico. Ambos foram terríveis flagelan
tes do nosso indiferentismo intelec
tual. Ambos de cultura universal, es
pecialmente a de Carpeaux, pois Ber
nanos era ·acima de tudo um po-eta e 
se gabava de ler cada vez menos. Am
bos alargal"am, sem querer, no senti
do universalizante o nosso vício natu
ra,) de paroquiali..."'!l1o. Ambos revolu
cionár·ios políticos, no sentido mais 
autêntico da palavra, •exte•rmina:dores 
do vírus burguês e conservador, que 

nos faz confundir tradição com tra
dicionalismo e revolução com autori
tarismo. Sem falar da sedução da be
leza intrépida e inovadora ao ranço 
anacrônico do academicismo. 

Tangidos ambos pelo temporal na
zista, essas duas procelárias do espí
rito nos ensina•ram que as letras não 
são um divertimento irresponsável de 
ociosos, mas um instrumento cortant! 
de libertação e de luta contra todas as 
opressões e censuras. 

Oto Maria Carpeaux, particular
mente, rep!'lesentou um papel capital 
nas nossas letras. E [lO fenôme:no da 
pan&permila int.'ell'cultura~. que foi o 
terreno em que mais a fundo se pro
cessou a sua influencia. No início do 
século, ocnrreu em França um dissídio 
intelectual entre naoi:onalismo e uni
versalismo, representados por dois li
vros de convicções opostrus, Les Dera
cines de .J·rurrês e úes Transplantés 
de um obscuro escritor italiano de Ba
ri, [10 Adriático, Canuto, fixado em Pa
ris e que Guillaume Apoli[laJire, seu 
amigo ~S~mriealista, chamou de bari
sien a parisien. Enqua[lta Barres, 
com o seu localísmo lo!'eno, sustenta- ~~ 
·va a esterilidade dos escrj~1e 
S'ii&m de seu pais, Oa.nuto sustentava 
que •a "tran:;plruntacão'' era um •enri
quecimento. Ambas as teses são sus
~ets. E..!:l,m noss~róps Ie~s 
podemos mostr-ar c Gregório de 
Matos só revelou o seu gêmo, porque 
fo'F'transplantado, enquanto Aluisio 
~~5:l.,o e A!gpso A~inQ§ realment e ~e 
esterilizaram. !lia deprn.pem o solo _Qa
tr1o. Seja como for, Oto Maria Car
~x,~pftn de ori~m, como se 
sa e, deveu es upenda. fecundidade de 

. sua obra imensa. ao fenômeroo do 
transplante oaustro-bra,sjleiro --Se con
tinuasse Karpfe.n, não só poderia não 
ter sobrevivido à fera nazista, mas 
possivelmente teria ficado como um 
erudito universitário, como tantos ou
tros do continente europeu. Trans
plantado, o alpor que visejou de mo
do magnífico na terra nova, como pro
vavelmente nunca o teria feito no so
lo natal. Aquela fusão do espírito ger
manico e do espírito latino, tão típica 
de suas raizes austríacas, adubado pe
la contribuicão israelita, prosperou de 
tal maneira' no solo braBileiro, qu'e de 
ora avante não se poderá f,azer a his
tória de rrossa cultura sem co.Jocrur Oto 
Marita Carpeaux, entre João Ribeiro e 
Antônio Houa.iss (para só falar dos 
tempos mais modernos), como sendo a 
contribuição intJelectual mais fecunda 
de nossa cultum no século XX. 

El'e não só abriu novos horizont~s 
em nossas letras e artes, como ati-n
giu e despertou as fibras ma:is profun
das de [lOSsas consciências. Mostrou 
como o saber, longe de ser avesso à 
ação, é o melhor dos seus estímulos. 

Por isso mesmo des·pertou a ira da 
nossa Censura 'e passou os últimos 
anos de sua vida em um trágico silên
cio jornalístico, de que a sua morte o 
despértará para o futuro e a graltidão 
das novas geraç&es. . .... 



Q 
UB haverá de comum en
tre o R1o de Janeiro e o 
Araguaia? Entre um fal
so rio e um doa ~ 

" as tos e autênticos repreaen
tantea da noua potamografta? 
Entre a praia mais sotlstleada e 
o eertio maia bravio? E' que 
ambos slo ou podem ser duu
manos. E' que os homens são 01 
meamos trogloditas ou voltam & 
aê-lo, em plena eivillzaçio co
mo em plena ba.rbaria. B' que & 
praia e o sertão fo'rmam um 
circulo vicioso, quando a CUpi
dez inata da pecúnia nivela to
das as contradJçóes do progrea-
10 material. 

e e~tas------------~ 
TrutãO de Athayde 

wna autentica teologia da li
bertação. 

banhos de mar em menrno, ae 
con.serva111Ull. a salvo da av1des 
dos tubarões lmobil1ários, res-

Agora. porém, começamos a gua.rd.ada!l pela ameaça dos des-
ver, com nossos próprios olhos 11zes de terra. Constl11iram-ae, 
~. que o problema ~ o mes- porém. nos terrenos menoa &r-

mo, ou muito aemelb.a.nte, seja riscados e mala planos, os maJa 
DO alto AraguaJa como naa fa- luxuosoa hotéis da ddade. Com 
velas carlocas. E' aabido que o 1sso cresceu a gula doa t.el'ftllÓ-
termo favela começou a ser fagos, meBmO em IIODU incre-
aplkado no Rio e ae estendeu mes que aó os oarentes ocupa-
pelo Brasil afora. depolls da vam. E de um momenbo para 
auerra de canudos, como ex- outro ereaceu, também, o :aelo 
preaaão doa bairros mais pobres municipal pekl6 perilos delll& 
e miaerávela das grandes cida- população montanhosa. De21enaa 
eles. Há quase um século, por- de famílias que aU resld1am há. 
tanto. A massa espantosa des- 10, 20 ou mais anos, perto dos 
sa população de javela.dos seus local& de tnl.balho, ee viram 
vem aumentando em. proporção ameaoadas de perder quatro ou 

Muito ae tem falado da lu· aeométrlca ao luxo urbano dos clnco horas CUáriaa. como acon-
ta apostóUca de alguns bispos do b&1rro& ncos. Os barracos cres- tece a aeUs J.rmãos suburb&nos. 
nosso extreme Oeste, e partt- cem como abóboras. pelo terre- Se é impossível. enquanto não 
clllâí'iiiente 1le umilft no, na medida em que eobem, muda a mentaüdade ca.pl.t&Usta, 
Casaldál.lp. de um Dom como espigões, 01 arranha- resolver o fenômeno dessa dlscri-
tenõ, o11 do assassinato e- céua. A carência, aqui como por mlnação, entre local de mora.dia. 
Íuita loão Bosco ~pur-. toda parte do mundo, 6 a com- e ioeal de trabalho, pelo menos 
ni~ côntra 01 têha:êüiõi du panbe1ra flliiiW& da afluência. não ee aumente o número de 
ariiides companhias latlfundli- llftdalba trálfca do luxo e da suas vítimas. Tudo 1ndlca que 
r!aB eobre os pequenos poasetroe. mlséQa. E nem por 1aso a im- essa lúrla removedor&, das auto-
eultivadores daquela tetta. 1nd6- previdência humana, a con- r~. é ~~eeultado de preasões 
CU e herdell'oa de gerações su- ela e&pltallsta e a am- econômlcaa pmveuiente.s da ea-
cessivas a ela Ugadaa de pala a politlea. de1u.ram de ao- pecUiação bnOblliliria, que cres-
fllbos. .Asalst.lmos, agora meemo. r-ae às advert6nelaa das ce na proporção direta 4lr ma-

crocefa:U& das c1dadea moc1emu 
aob pretexto de um falao Dacio- i- que, há. muito, se vêm le- ou mociern!zadaa como 0 Rolo. 

nauamo, ao afastamento dele es- _ Y&DtandQ. . ço"'.flns;ta-~a[at•;:;•~Ei~r-....~~~~!'!~;!!~~~==:w'i tudioaos norte-americ&DOI W. tr DaiSUDál u: no que hoc ergo Bnllllllll" 

Summer Institute o f LlnguJatlca, anos que se vem arrastando, em hoc" • .Q sus euaedf! 4 'Y'!'"P'tn· 
que trabalhavam nas malocu rio, o debate entre os que &d- ela dcFque ant§i&: NÁ hoje 01 
dos lndios daquela região. 11' vop.m, pragmaticamente, a re- morãaôres da encosta do VldJpl 
mais um passo para knpecUr moção das favela&, e os que, nio foram objeto do carinho 
que pequenos posseiros contt-- com toda lucidez, defendem a municipal ou eftaadual. se nio fe-
nuem donos de seus sitlos e que aua urbanização. deral Faziam parte tranqulla-
os 1ndlgenas continuem donoa mente daquele espetáculo mac· 
de suas aldel.a.s e de sua cultu- a ni!ico de montanha e mar, que 
ra própria, para facllitar uma o professor Hadamal'd, o l'f&Jlde 
faLsa integraçcio das popula- Essa. remoção apenaa au- matemátsco, d1z1a ser • marca 
ções autcjctooes, facllltando a menta e multtpüca o problema típica da paisagem earloca. Tu-
marcha implacável dos tn.tore1 catast.rófico e crõnlco daa gran- do mudou com o creacimento da 
!atifundiários. sempre a mio c~ea capitais, isto é, a diatancla ünportanc1a. turlatka e deaficu-
lmplacável dos forte., tnvocan- entre os locaJs de moradia e 01 raclora das encostaa vidiples-
do pretuto,s bipócrttas, para • locais de trabalho. o drama das cas. Nem é por acaso que o ao-
locupletarem com a oprelllio madrugadas, com oa trabalha- vemador da Pwsio começa a se 
doa fracoa e dos pobres. OU doi dores vindo em ma.saa dos su- preocupar com a falta de á&ua 
carentu, como semantlcamen- búrblos ê. Zona Sul, e o doe de outras favelas, em um ano 
te se procura hoje em dia ev1- crespúsculos vespertinos, de sua ::tletg6es e em vésperas de mu-
tar a menção da palavra pobru. volta ao lar, ~ uma trasédia co- 9& de l'lflllme. E se aproveita 

pod tldlana, com efeitos morais, psi- dessa. urbanlz&ção precipitada 
que e naturalmente delpet- para tn.zer "'-·ft a aeu molnbo, 
tar f · 1 u 1a1 d de« eológieos e econômicos 1ncal- _ ..... a ur a po e os .en- isto é, ,......,,. votos .,..,.a seu Par-culáveis e lndesculpáveLs. Quem a-- ..-
aorea da desordem estabelecld&, não se lembra alnda da luta do tido. Maa antes essa urbantza-
em nome da antklemagocla. ção a galope do que a remoção 

~&dre Artola contra uma des- forçada ......., vift' .. al·--. ante a 
sas remoçõeS violentas para. a ,.... .... -..-.. 
Vlla KenneSY, em face 4a in· onda de especulação lmobWárlL 
dpiente valorização imobUlárla 0 que há., em tudo tseo, é 
doa subúrbios próxknol? o mea- que os dramas do remoto Ara-
mo fenômeno, agora agravado, .... ft~a - "-
• reproduz na famosa jóia da •- nao ...... multo dllerelltlllll 

das trqédias doa ca.riocle cc-
Zona Sul, a eatn.da do Nie- rente.. Cá e lá, a corda e.rrebeD.oo 
m.Qe'f, a veia jul\ll&r da expan- ta onde~ ma1s fraea, Boe ta 
elo da cidade, em cam*nho dU l&dOI dia me41rápolea • dia ... 

da '11.111CL 

• 
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t:;.----Sucessão iinposta--
%Yt~ Tristão de Athayde 

I
~ M face do abominável plebicí

dio chileno, tanto do ponto
~ de-vista político como do pon

to-de-vista ético, todas as demais 
formas de sucessão governamental 
parecem aceitáveis. E só devem ser 
julgadas pelo seu êxito político. O que 
não impede que duas formas antagô
nicas sejam em si boas ou más. A boa 
é aquela em que o :povo participa. 
Sua ausência, ao contrário, é o crité
rio mais evidente da precariedade da 
escolha. Há, entretanto, notórias ex
ceções a essa regra. Uma delas, e a 
ma1s recente, foi a sucessão espanho
la. Ao fim próximo do seu consulado 
absolutista, o ditador julgou ;possível 
afastar o povo da escolha do seu su
cessor. E, mesmo ·em vida, designou-o 
arbitrariamente. Tudo indicava, ou 
1pelo menos quase tudo, que o fran
quismo continuasse a marginalizar o 
grande !pOVo ibérico. Com surpresa 
para todos, porém, o herdeiro !pressen
tiu que não era apenas um peão 
amorfo nesse xadrez totalitário, em 
que os regimes de força, militares ou 
civis, estão denunciando um dos ma
les políticos mais catastróficos deste 
fim de século. 

Revelou-se um homem. Como to
do autêntico estadista, mostrou que o 
era em face dos acontecimentos. E 
conseguiu o que parecia um duplo mi
lagre. Reuniu, de novo, o povo espa-

. nhol, até agora ·Cindido de modo a•pa
rentemente irremediável, desde a 
guerra dvH. E, ao mesmo tempo, re
tirou a velha Espanha do bando dos 
autocratas e av·entureiros, do Poder, 
para lhe restituir o respeito universal 
e a sua merecida colocação -entre as 
"grandes potências". Por mérito e não 
pela força militar ou econômica, como 
desgraçadamente a pequena história 
(não a grande) as classificou. 

Ao cabo de quase três lustros de 
uma vida pouco gloriosa, o regime 
político cesariana instituído entre 
nós, em 1964, encontrou-se mais uma 
vez em face da exigência, sempre 
ateatória, de u~ru~. transmissão de po
der. Havia, no caso, três soluções a 
escolher. A totalitária. A democráti
ca. A oligárquica. A totalitária, como 
agora no Chile, seria a perpetuação 
do Poder no Poder. Por mais que, nes
te triste fim de século, a inclinação 
ao poder tiranico nos tenha aproxi
mado, cada vez mais, do clube rea
cionário do Cone Sul do continente, de 
que a própria Bõ1ívia se está liber
tando, prevaleceu felizmente alguma 
coisa do espírito de composição, que 
sempre foi a marca de nossa idiossin
crasia política. Embora nossa histó
ria demonstre, como há pouco, numa 
excelente entrevista à Veja, nos lem
brava o glrande jurista Fábio Konder 
Oomparato, ser nossa tradição tam
bém que o Poder, ent~·e nós, "não 
vem do povo mais do próprio Poder". 

Não creio que seja propriamente 
uma tradição. Será uma rotina. Um 
mau hábito, contra o qual precisa
'""'JUe t mQS rc.agil'. E Ih: e j a. 
Nao amanhã. Felizmente, prevaleceu 
aquele bom senso e aquele espírito de 
medida, que me parece ser também 
um dos traços típicos da nossa psico
logia coletiva. Desse caminho, totali
tário ou feudal, semelhante ao do 
Paraguai, da Nicarágua e já agora 
também do Ohile, e apesar de todas 
a s inclinações cesarianas, ainda uma 
vez escapamos. 

Mas não escapamos do caminho 
oligárquico. Não conheço o herdeiro 
indicado para a sucessão presidencial, 
a não ser por duas notas posiUvas: 
as idéias professadas por seu pai, o 
General Euclides, e por seu irmão 
Guilherme. São seguramente dois 
trunfos favoráveis. Mas que, de mo
do algum, excluem o erro capital do 
processo arbitrário da sucessão. Pro
cesso este que vem sendp, ·exatamen
te, um dos motivos pelos quais a 
nossa adormecida opinião pública co
meçou a despertar, depois de mais de 
dois lustros de intoxicação autoritá
ria. E de silêncio forçado. 

A experiência histórica, aliás, nos 
ensina que os regimes autoritários 
corrompem os povos. Se o totalitaris

/ mo europeu grassou, de modo alar
mante, na Europa Central e princi-

palmente na Europa Oriental, é que os 
regimes políticos anteriores, imperiais, 
militaristas e monárquicos, habitua
ram esses povos a um servilismo que 
os levou a aceitarem, por um tempo 
ou até hoje, a canga totalitária. E a 
desilução que está causando, especial
mente entre a juventude, o socialis
mo no Poder, é causada, em grande 
parte, por essa corrupção dos povos 
pelos regimes autocráticos, na Alema
nha, nos Balcãs, na Rússia. E a re
volta contra os rumos dessas revolu
ções, que se está processando nos pró
prios países comunistas, é uma das 
revoltas sadias com que podemos con
tar para que o verdadeiro socialismo, 
com liberdades democráticas, possa 
sobreviver à tentação totalitária. 

Ora, o processo pelo qual foi indi
cado, entre nós, para a próxima fase 
(que esperemos seja a final) do mo
vimento de 1964, o sucessor do Presi
dente Geisel, foi um método radical
mente condenável, que representa, 
pelo menos, um passo em falso. E o 
primeiro passo não é apenas ''o que 
mais custa", mas o que mais reper
cute sobre toda a marcha. Entre os 
três caminhos, portanto, o autocráti
co, o oligárquico e o democrático -
para realizar a passagem do Poder ao 
Poder, as forças cesarianas dominan
tes repudiaram, mais uma vez, o pro
cesso racional. Isto é, aquele, segundo 
a advertência tomista tradicional, em 
que a maioria absoluta do povo parti
cipa do poder político. Escolheram o 
processo minoritário, elitista, oligar
quico e farisaico. Os donos do Poder, 
que se julgam donos da verdade, de
cidiram quem deveria ser o herdeiro 
e a dócil maioria do Partido oficial 
vai certamente homologar uma deci
são praticamente inapelável, dentro 
do regime em que vivemos há quase 
três lustros. 

Se o processo democrático, e não 
o oligárquico, fosse o escolhido, pode
ria até começar por um gesto dramá
tico. Poderia partir do próprio Poder 
em exercício, desencadeando uma 
nova revolução dentro da revolução, 
que realmente seria a restauraçâo da 
ordem e da liberdade políticas, em 
nossa terra. 

Mas nada indica que a rotina mi· 
noritária, de uma revolução tecnomi
litarista e capitalista, fosse capaz de 
tal gesto. não a.pena como poDto d.• 
chegada, mas como ponto de partida. 

O povo continua à margem. E 
correndo o risco de já estar contamí· 
nado pelo mal dos regimes absolutos, 
que não corrompem apenas o Poder, 
mas o próprio povo. 

Duas esperanças nos restam. A 
mais completa, mas praticamente 
inexequivel, seria a da vitória da ten
tativa quixotesca do bravo Senador 
Magalhães Pinto, que está, com razão, 
empolgando e fazendo renascer esse 
elemento capital de todo regime de
mocrático, a OP.inião pública. 

A outra, é que ocorra, entre nós, 
o que sucedeu na Espanha. Isto é, que 
o legatário se .liberte do testador. E, 
acima de tudo, do regime que lhe foi 
legado. E tenha a audácia de levar 
avante o que até agora foi apenas 
enunciado como uma aspiração va
ga, sob o term:o de distensão. A pas
sagem de um estado injuridico a um 
estado de legalidade democrática, não 
depende, sem dúvida, de uma suces
são forçada e pessoal. Mas depende, 
em grande parte, das atitudes que ve
nha a tomar esse sucessor. Se aconte
cer o que aconteceu na Espanha, pas
saremos, pelo menos, do ar condicio
nado ao ar livre, segundo as regras de 
toda verdadeira equitação ... 



evidente esgotamento po
Utico da pseudo-revolução 
de M, após 13 anos e mala 

de domin1o absoluto sobre noa
tlll lna~ provocou tal re
'fOlta ~a numa oplniio 
ptbUca lllenclada, sufocada e em 
receuo forçado, que o próprlo 
ft11iDe Y~aente ae vlu levado a 
reconhecer que era tempo de 
mudar. B cosn esse advento da 
preuio !POPular, quatro movi
mentos civicos se IJ)Wiel'am em 
marcba. à busca de novoa ho
r1Jonte8. Um lançado pelas for
ça domtnantea e três pelo im
pulso da própria caldeira em 
ebUUçio. Refiro-me, natural
mente, à missão Portella; à pe
regrfnaçio do Senador Teotônio 
Vilela; à teDta~va c:l1l lançar a 
CoDitltuiDte; pór parte da Opo
IJoio, e kllt nt~. à magn.it1ea 
eamiJJb•da aoUtárla do Senador 
Kaplhlea Pinto, em busca do 
PlaDalto cenval Três mlasõea 
de b&lzo para cima e uma de 
cima ..... b&JJo. 

B:tilt. '61-.. lllfeUamente: 6 
que, DO Mllme de monarquia ab
IDlll$1, - 4Ue 'dftlllOI Ji ftn· 
'GIU. a ,...._ que 16 para ela 

.. ...,. zepn-
a al 

OODIUltar 
aa • JM'*C\IIIMDM, como 
1101' ..- de uma ftl 1leDbo pro
curadO ~. como sempre 1Du
tllmente, 41Mt Dio é de cima pa
ra babro que se recoDitról ou ae 
eoDttr6l um ecUficlo, e a1m dos 
&Uceroes ao telhado. E o que a 
mJaaio Portella esti fazendo é 
Justamente começar pelo telha
do, como ae foue eate a cons
truir Ql a1lcerces. O povo, neasa 
mJasló ci'llca eUt.llta, está sendo 
sJstematlcamente posto de lado. 
Como .se f088e um elemento ~e
cundário e marglDal, que tem de 
receber e engolir o remédio que 
lhe é tmpoato, como ae ele fos
se o doente e os nOISOB dh'lgen
ta e entrevistadO& eUtistu é que 
tossem os médicos. 

Ora, o que estA. enfermo em 
nosso país não é o povo nem 
mesmo as eUtes propriamente 
emas. São as fmtttutç6u polf
.._ A moléstia do povo 6 a 
m18itlat é a desnutrição; é o 
recebbJ~ento passivo de benesaea 
patental11\as; é a falta de par
tlcJpaçin DO processo político; 
6 o cetfciiiDo Juridico pela Jus-

mal dlltrtbulda; ' o eetl
~~-11110 democré.tlco, pela falta 

e da propaganda elel-
a falta de lnform.açõea 
por uma censura mio-

de c1-

guem galgar o segundo grau, 
são forçados a sllenclar politi
camente em seus diretórios, 
mesmo quancro são tolerados. AB 
moléstias do povo são conse
quêncla do mal das lnstituições. 
Este é que produz aquelas. 
Da1 ser um contrasenao erguer 
ou reerguer uma democracia, 
que é regime do povo pelo po
vo, aem a participação, e nem 
ao menos a audiência desse po
vo. Por isso é que a missão Por
tella, por mais bem intenciona
da que seja, é um processo con
traproducente de mudar o que 
ai está. 

Para nossa esperança, que 
nuuca deve morrer, sejam quaJa 
forem as condições adversas, 
restam as três outras missões 
cívicas. A do Senador Vllela é 
uma honesta e corajosa tenta
tiva de romper, de dentro do 
Partido governista, uma ordem 
unida, feita de passividade to
tal ante as decisões do Executi
vo, através de um contato dl
reto com o povo, e particular
mente com os estudantes. E co
mo estea vêm repreaentando o 
mala belo protesto 1Dtelectual do 
povo, cujos ll'UJ)Oa de trabalho 
manual estio comJ)Ulaor:lamen. 
te lllenciadoe J)(Q dltadura, a ...... ,.,, .. -....,. ........ 
:iliiííl&-~ -Idade de 
romper a barreira do ID6Deio, 
como 01 a'liõea mala modernos 
estio rompendo a barreira do 
aom. 

Quanto à tentativa da nossa. 
pobre e brava Oposiçio, de lan
çar a Constituinte como proces
so normal de reconstruir politi
camente uma casa em rulnas 
estA., como se sabe, esbarrand~ 
em tais percalços, vindos por ve
zes das próprias forças oposicio
nista&, que o seu êxito estA. cada 
vez mais comprometido. o que 
não quer dizer, de modo algum, 
que o método patrocinado nio 
seja o melhor. Só mesmo uma 
nova ABsembléia Constituinte, 
como aquela que em 1934 suce
deu à Revoluçlo de 30 e pro
curou realizar os propósitos da 
de 1932, é que pode dar solidez 
ao novo regime poUtlco, que su
ceder a esse interregno ditato
rial e a.rbitré.rlo de 1984 até ho
Je. 

Acontece, porém, que u m a 
Oonstltulnte, para preencher 
realmente esse objetivo autenti
camente democrático, tem de ser 
precedida, pelos menoa, de trêa 
condições euencials: a supres
do da censura prévia; a mais 
ampla liberdade de propaganda 
eleitoral, com elelçõea rigorosa
mente livres e preaididas pela 
Justiça Eleitoral sem a mlntma 
kl~ do Poder Kueuttvo; 

AldiUa .. •crt-

Tristiio de A.thayde 

congraçamento nacional, como 
acaba de acontecer, de modo mo
delar para todo o mundo, na ve
lha Espanha, aparentemente su
tocada pelo franqulsmo. A Cons
tituinte é o processo. Mas, sob a. 
condição preliminar de ser pre
cedida por essas e outras medi
das semelhantes, que garantam. 
a sua autonomia perfeita. B o 
reconhecimento oficial de seus 
resultados. 

Quanto à marcha soUté.rtã 
do Senador Magalhães Pinto ê• 
um exemplo memorável de ci
vismo, que pode não resultar llQ 
êxito de SUia candidatura, mas ' 
cuja própria derrota será uma 
vitória. Seu programa de Gover. 
no representa, a meu ver, a sú
mula daqullo a que podemos a.s
plrar nesta passagem dlficll de 
um estado de arbitrlo a um ea- . 
tad.o de legalidade. Só temo um 
exagero de privatismo no plano 
econômico, pol6 sou cada ves • 
mais partidário de uma inter. 
venção, direta ou indireta, do 
Estado na economia nacional, 
desde que sejam amplamente 
garantldaa todaa aa Uberd&c:lea 
cívicas, inclusive as liberdade& 
econômica.a de um "distrlbutls
mo". em que o dl'reito de propn.; 
dada e de mando não seJa ape. 

~::~aift· 
ao capMaUamo antNodal. A 
nio ser esse temor de um eD.ft. 
raclo prtvatismo econômico, ee
tou de pleno acc)l'do com oa ele
mais itena do programa desse 
intimorato mlDeiro, que poderi ~ 
trazer para a Presldência da Jt&. 
pública, ae algum dla permltkelrl ' 
que ele alcance a sua meta, .se. 
de Já ou num futuro maia remo
to, uma expertêncla poUtica e 
um aenao de liberdade que nio 
é prlvllégio dos mineiros, sem 
dúvida, mas que eles trazem no 
sangue, ao nascer, pelo que pa
rece. 

Como ee vê, não repudio ra- • 
dlcalmente nenhuma daa quatro 
missões civicu que eatão em 
marcha. A primeira, porémi • 
provém de um processo lD~- . 
camente errado, como seJa a de 
reconatrulr a casa de cima para 
baixo. das eUtea àa maasaa, com 
o risco de detxar tudo como e &ti. . 
ou antes. pior do que estA., pola 
muda de bandeira. mas niD 
muda de mercadoria ... Quanto 
às trêa outn.a ~. eam. 
nham para o mesmo fim, por 
proceasoa ~emelhantea e DOr
mala, doe fundamentos, isto 6, o 
povo, para a cumletra, lato 6 14 
lnstttuiçõee. 8eri que esta& três 
colunas em marcha, e principal
mente a de Manto. 
consegulrt.o alcançu. vea. 
cedores aem veJlCidOI, "fi. 
tór1a .. de todo o 



platônico no 
vel do Poder Político invencível 
domina todo o ambiente e esses 
ecos estivos resentarp o papel 

~da · enca que é a..m_arca cja)lr 
ensa maioria da humanldaâe, que a ~~u4, 

alheia ao sentido dos a~onteci- cravo nada perde. E só ele pode 
mentõ!. possuir a felicidade. Esse parado-

-4 Como se vê, a nota clássica xo é o símbolo da vaidade da Inte-
d~e-drama.. fuoderno éosignifi- ligência, que chega ao cúmulo do 
cado simbólico de tudo o que se absurdo pelo seu exercicio sofisti-Y 
passa em cena, entre esses dois cado. Ora, o Intelectual descobre 

~perdidos na sombrá da noite. Há, que o Rústico, o Operário, que só 
pornmto, quatro personagens em pensa em ajuntar dinheiro para 
presença. Dois visíveis, os emigra- viver sua vida do mais material 
dos que partilham a quase misé- conforto, é o Escravo-padrão que 
ria de um~· E dois vem confirmar sua teoria de que 
invisíveis, o Poder Político que a Escravidão é a Felicidade su-
torna ilusória tQda asruração à H- prema. Acontece, porém, 
herdade. E o Mundanismo Rústico, pelo decorrer do wiljuut!~·~ 

I gilê5, dos nati ·, daiJ é levado a rasgar todo o 
Sa~ada scntura. E já que aluJI que acumulara e escondera num 
dimos a uma senten~ latina, pa- J'&" ursinho de pelúcia. Com isso, rea-
ra significar a indiferença das liza um ato de liberdade absoluta, 
maiorias em face dos aconteci- vencendo a sua escravidão pela 
mentos, mesmo os mais históri- pecúnia, que desmente a 

__. cos, lembremos mais do Intelectual. A Liberdade é BU-Illlíl 
-;.y ças, perior à Ambição. E assim, 

o Intelectual, por sua vez, 
os manuscritos de sua 

~ae rerum.. 

• 
Pois o drama entre os dois 

não chega a resultado algum, se
não de que a vida é vaidade das 
vaidades e o seu destino rola co-

1 mo as .lágrimas ~las faces hu
].!!}BD.as. No decoi!'er jfo drama, F 
que vai creSêendo lentamente e 
empolga devagar o espectador ou 
o leitor, o Intelectual revela ao 
companheiro seu projeto d4Lescre
ver um tratado sobre a Escravi-

... 
se ouve, no reaim:aar 
murmúrio das lágrimaa por 
destruído o seu tesouro Ientamezi.;. 
te acumulado ·pelo trabalho. 
_ Tu~o. isso se paMa num ~ 

rao invmvel, entre dois emigra
dos anônimos, mas com uma re
percussão simbólica, que faz des
sa ~ de .Jim autor E_Q}On~, um 
drama ae granaeza in&oca e 
de uma modernidade c , que 
a recomendam como uma expres
são patética do mundo em que 
vemos. Dominados pelo abuso 
Poder, seduzidos pela vaidade 
Inteligência mais sofisticada, 
dobrados Ambição da 

ldão. E da Escravidão como sendo 

nossa única Liberdade suprema. I ~~~~~i~;~~ 
Já que o eséravo perdeu tudo, ou ~~~~ 
antes, já nasce tendo perdido tu-~ il 

n do, pois não possui o bem supre
u mo da liberdade. E assim sendo, 
nada pode perder maia na vida e 



• 

~O dueto e coro o 
Tristão de Athayde 

(J M dos males capitais do 
regime de exceção que se 
instalou entre nós em 

1964, e em 1968 se configurou 
como sendo o legítimo herdeiro 
do espólio mais negativo do Es
tado Novo de 1937, foi a mar i
naliza ão cre · o 
P.U Ora, a recente reunião 
da Conferência das Classes Pro
dutoras <Conclap) yeio colocar
se, a despeito de suas deficiên
cias, ao lado da 29a. Reunião da 
SBPC <Sociedade Brasileira pe
lo Progresso da Ciência) e das 
comemorações do sesquicente
nário dos Cursos Jurídicos, com 
os concomitantes movimentos 
estudantis, como um tríplice fe
nômeno reanimador dessa opi
nião ,pública. E, por conseguin
te, preparador de uma autêntica 
instauração democrática. 

O lado negativo da reunião 
da Conclap foi não represen
tar as classes produtoras, como 
alega a sua própria denomina
cão, e apenas um on dois gru
pos representativos da produ
ção econômica. A economia de 
um povo é rep1<esentada por 
cinco elementos: o Operário, o 
Consumidor, o Empresário, o Es
tado e a Justiça. O operário é o 
elementojlumano primordial do 
trabalho que lida diretamente 
eom a produção material da ri-
41J8Mr~ ncial da vtQ1 
econômica. Sua presença e sua 
primazia, tlortanto, representam 
a base de toda concepção racio
nal e prática da econornia de 
um povo. O consumidor é o fim 
da economia, como o operário é 
o seu inicio. Um -está em liga
ção direta com o outro. como o 
fim de uma corrente com o ~>eu 
principio. O empresário é instru
mento técnico e administrativo 
que liga, no processo econômi
co, aquele início e aquela fina
lidade. E' o que . os escolásticos 
chamavam d'e -finis quo, isto é, 
de um fim Intermediário mas 
substancial à passagem da ori
gem do ato econom1co à sua 
consubstanciação final. O Esta
do é o elemento político regu
lador do funcionamento dessa 
corrente econômica, que liga o 
trabalhador ao consumidor, atra
vés da linha da produção e da 
administração da riqueza. O pa
pel do Estado na economia é, 
portanto, d'e suma importancia, 
e de uma presença Igualmente 
indispensável à concretização do 
ato econômico. Não há. econo
mia sem política, nem política 
sem economia. E ambas estão na 
própria natureza do Estado co
mo gerente do !::tem comum de 
uma nacionalidade. Finalmente, 
não há. riqueza justa sem a apll
cação, ao fenômeno da produ
ção, da circulação e do consu
mo, de um conjunto de normas 
éticas essenciais, reguladoras do 

nejo das riquezaa materiais. 

Cabe às instituiçães morais e es
pirituais de um povo a vigilan
cia na definiÇão e na aplicação 
desses principias abstrat.IJs aos 
atos econômicos concretos da 
vida social. E' o papel da Igreja, 
das religiões e das instituições 
culturais na vida prática econô
mica da nacionalidade. Assim 
como a vida econômica não está 
dissociada da função política do 
Estado, o dever da Justiça -eco
nômica não está de modo algum 
em contradição ou mesmo em 
dissociação com o dever sobre
natural da vida religiosa de um 
povo. 

Se, por conseguinte, o ope
rário, o consumidor, o empresá
rio, o Estado e a Justiça são ele
mentos capitais da economia 
produtiva de um povo, na reu
nião da Conclap só havia dois 
desses elementos presentes ou 
Itlpresentados - os Empresários 
e o Estado. De modo que as 
discussões desse conclave eco
nômico se limitaram às relações 
entre o Estado e os Empresários, 
como se ·a vida econômica de um 
povo se resumisse nesse diálogo. 
O painel, portanto, em vez de 
ser um coro foi um dueto. Daí a 
sua parcialidade e a sua defi
ciência. 

• 
No entanto, sob outro asJ)('C

to, essa reunião foi produtiva e 
representou, realmente, uma 
abertura no sentido da passagem 
do sistema provisório e esgota
do, que está confessadamente 
em crise, a vm sistema que ve
nha, em parte ao menos, corres
ponder aos anseios da opinião 
pública. Ora, é precisamente no 
sentido de atualizar a presença 
dessa opinião pública, no regi
me novo que se pretende ins
taurar, que essa reunião da 
Conclap, a despeito de sua 
parcialidade, teve uma impor
tancia incontestável. Basta ver 
as atitudes que nela tomaram 
empresários de destaque, como 
Laerte Setubal, como Mindlin e 
particularmente como Cláudio 
Bardella, no sentido desse espí
rito de globalização do fenôme
no econômico, em face da vida 
total de nosso povo. 

A primeira consequência, 
aparentemente prática, dessa vi
são aberta de um grupo substan- . 
cial do empresariado, foi a rei
vindicação, embora ainda tími
da e mesmo precária, de uma 
reunião semelhante à da Con
clap, mas partindo dos próprios 
trabalhadores. E, a par disso, a 
assembléia se manifestou, prati
camente, unanime no sentido de 
uma "abertura política" ligada 
ao próprio destino do desenvol
vimento econômico. O papel par
ticipante do Operário e o papel" 

regulador do Estado, na vida 
econômica, foram pois conalde
rados como parte substancial ae 
uma economia llvre, baseada na 
íntima ligação do desenvolvi
mento econômico com os demais 
aspectos da vida nacional. E, por 
conseguinte, com o destaque da 
opinião pública, como um ele
mento capital de um regime de 
vida racional de convívio social. 
O fenômeno da liberdade, por
tanto, voltou a ser posto na or
dem do dia, como sendo um ·. 
contrapeso consubstanciai à au
toridade. 

Não se trata apenas de pas
sar de uma economia autoritá
ria a uma economia liberal, no 
sentido meramente capitalista. 
E sim a uma economia socia1, 
P.m que llberdade, autoridad~. 
técnica e justiça se conjuguem. 
E, portanto, na qual aqueles cin
co elementos - o Operário, o 
Consumidor, o Empresário, o · 
Estado e a Justiça - se comple
tem e se tnterpenetrem. Essa vi-
são global da c§ 
parece ter 
maiJ racional 
o motivo _..,, • ..,.M•••l 

redução do ~t~t~'";..,t:tiJi~fi: to entr& o. E 
riado, em que 
uma 

seria uma 
ção desse sínodo ect:tl~bblteo. 
se essa fosse realmente a con
clusão desses deb'ates, então po
deríamos falar de um fracasso 
e não de um êxito. Pois real
mente o impacto do absolutismo 
político e da teoria (lo Estado 
Autoritário, durante 13 anos, foi 
tão grande que f- rlifícll acreditar 
numa restauração imediata do 
bom senso democrático. As idéias 
mais elementares não cami
nham. Se arrastam. Ainda ·me 
lembro de um episódio da minha 
brevíssima passagem pela vida 
empresarial, antes da própria Re
volução de 30. Houve, em 1918, 
uma reunião extráordinária do 
Centro Industrial para discutir 
uma greve dos operários de te
cidos. Durante essa reunião, co
mo presidente de uma dessas 
Companhias, propus que tivés
semos um entendimento direto 
com o Sindicato dos Operários. 
Fui voto único e vencido! (sic). 
Isso foi em 1918! Sessenta ano1 
depois, quando um empresári 
como Cláudio B!U'd.ella ou~ 
lembrar que naãa serl._ m a • ., -
lógieo, eomo também penso e te
nho dito por mais de uma vez, 
do que a l!!.aUzação t\g! Parti
dos socialista e cgmunlita, foi 
um Deus nos açu4a ... Mas COmo 
já passamos do monóloco ao due- ~ 
to, ao menos da Economia eom 
o passarem01 do 

puaarl.o 

--""-"'....__ ......... 




