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O ~dever do voto . . . 

A primeira pergunta 
que ontem fazíamos so
bre o n o s s o compare
cimento de hoje às cabi
nas eleitorais é se iría
mos participar de uma 
farsa. A pergunta não 
era vã. Realmente, o la
mentável espetáculo da 
"eleição" dos governado
res dos Estados, pelas 
Assembléias Legislativas 
locais, representou um 
verdadeiro atentado con
tra a natureza do· voto. 
Eleif;ão c o m resultado 
antecipado é uma cari
catura que só se1·ve para 
desmoralizar o processo 
eleitoral, base das demo
cracias. E' um jogo de 
cartas m a r c a d a s . De 
modo que o processo pas
sou, com razão, aos olhos 
da maioria absoluta da 
população, a ser rÚii
cularizado. Todo mundo 
sabia, de antemão, quais 
seriam os "eleitos" . e 
quem os tinha "nomea
do." A única nomeação 
confessada foi a do inter
ventor dos dois Estados 
fundidos, cujo povo só 
tomou conhecimento do 
seu novo Governador, pe
la leitura dos jornais. O 
mesmo aconteceu, sem 
dúvida, nos demais Es
tados, mas agravado 
com o triste espetáculo 
de uma eleição mera
mente "faz de conta," 
que ainda piorou cer
tamente o ceticismo elei
toral da população. Mui
to particularmente . das 
novas gerações, que hoje 
se caracterizam por uma 
avidez de autenticidade 
e de realismo, que de 
modo algum se coaduna 
com e s s e s espetáculos 
meramente decorativos e 
para os estrangeiros ve
rem, como ocorreu com 
as "eleições" dos novos 
governad01·es. 

A tendência, portanto, 
a equiparar as eleições 
parlamentares de hoje 
às pseudo-eleições d o s. 
governadores estaduais, 
é uma inclinação perfei
tamente natural. M a s 
contra a qual devemos 
prontament~ reagir. Não 
temos o direito de duvi
dar da honestidade dos 
1Jropósitos dos n o s s o s 
atua i s governantes, 
quando prometeram so
lenemente respeitar o te
sultado das urnas deste 
15 de Novembro, qual
quer que ele seja. Em
bora previsível, dada a 

• intimidação que o re
g{me exerce, por nature
za, sobre a maioria da 
p o p u l a ç ã o desabitu
ada de votar. Temos, por 
isso mesmo, o dever de 
colaborar, como eleitores 
conscientes, com esses 
propósitos oficiais. In
clusive como prova de 
que acreditamos no voto, 
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não como uma panacéia, 
mas como o menos im
perfeito dos meios de es
colhermo.s os n o s s o s 
governantes. Mesmo que 
seja apenas a escolha de 
um dos Poderes, ainda 
tão marginalizados, da 
República. E, com isso, 
demonstrarmos que ain
da preferimos a pior das 
democracias à m e l h o r 
das ditaduras. 

Não é, pois, uma farsa 
o que hoje se está reali
zando em todo o pais. E 
sim uma tentativa ho
nesta de voltar, pelo gra
dualismo eleitoral e não 
pela violência, à subs
tituição de '(Lm Estado de 
Fato e de Força, por um 
Estado de Direito e de 
Consenso. 

Se não é uma farsa, o 
que suporia a má fé de 
seus organizado~;es, será 
uma ilusão? Depende em 
gmnde parte de n ó s , 
opositores, que não o 
seja. Mas depende, antes 
de tudo, do respeito às 
u1·nas por parte do Poder 
existente. O que .desmo
ralizou as eleições da Re
pública Velha foi a frau
de eleitoral, cOmo foi o 
não reconhecimento dos 
legitimamente eleitos. Se 
esses processos espúrios 
vierem apsurdamente a 
prevalecer, então não há . 
dúvida de qu,e o voto de 
hoje será uma ilusão. 
Mas não temos, igual
mente, o direito de nos 
antecipar aos jatos. Ad
mitamos q u e um es
candalo, como o ocor
rido c o m o Deputado 
Francisco Pinto, tenha 
sido exatamente o fru
to de uma cirrose po
lítica, como é todo re
gime ar.bitrário e autori
tário. Depende, pois, de 
um samparecimento em 
massa e de uma votação 
maciça nos candidatos 
e Partidos, governistas 
ou oposicionistas, que a 
nosso ver representer.n o 
bem comur.n da naciona
lidade, que as eleições de 
hoje não sejam apenas 
ur.na ilusão a r.nais em 
nossa já tão desfolhada 
árvore das ilusões polí
ticas. 

Será, então, o nosso 
comparecimento, · logo 
mais, às seções eleito
rais, o simples cumpri
mento de uma obrigação 
legal, pelo temor d a s 
sanções? Ber.n sei que o 
clir.na em que vivemos, 
há um decênio, é extre
mamente favorável a es
se ceticismo eleitoral. E, 
portanto, a um cor.npare
cimento às u1·nas, unica
mente por não 'termos 
outro remédio. As abs
tenções e os votos em 
branco, ou expressamen
te anuláveis, que domi
narar.n as últir.nas elei-

ções, foram um produto 
desse estado de espírito 
das o p o s i ç õ e s desilu
didas. Particularmente 
das novas gerações. Bar
bOsa L i ma Sobrinho, 
com sua dialética jurí
dica e sua experiência 
política, tem demonstra
do exuberantemente que 
esses processos capciosos 
não representam u m 
protesto eficien.te contra 
a order.n de coisas que 
queremos r.nudar sem vi
olência. Votar er.n qual
quer '!t!fn, "porque to.dos 
são iguais", ou votar er.n 
branco, como prova de 
protesto, representa uma 
cumplicidade e não uma · 
contestação. A não ser 
que consideremos que o 
melhor regir.ne político é 
o "semiditatorial" em 
que vivemos ou que real
r.nente estejamos imbuí
dos desse ufanismo com 
que tantos acreditarar.n 
nos "milagres" do nos
so falso desenvolvimen
tismo à custa da explo
ração da mão-de-obra 
barata do nosso povo ou 
de um endividamento 
garroteante ao capital 
estrangeiro. 

Se não queremos nada 
disso é nosso· dever não 
nos abster de votar, nem 
votar em branco. Muito 
menos anular intencio
nalr.nente o voto. Deve
mos, P.ois, votar em cons
ciência e não apenas por 
obrigação, embora sem 
romantisr.no utópico e 
com a experiência realis
ta das eleições anteri
ores. E da relatividade 
do próprio processo elei
toral, que ntio é um sésa~ 
mo, mas apenas um 
meio imperfeito, mas o 
menos imperfeito deles, 
de levar o povo a uma 
participação no seu pró
prio Governo, como deve 
ser a meta de todo re
gime político racional e 
humano. Por isso é que 
devemos considerar as 
eleições de hoje, com a 
lucidez de quem sabe 
não poder esperar delas 
nenhuma solução mila
grosa e imediata, para os 
nossos tremendos proble
mas nacionais, mas 
como um ato cívico de 
maioridade política. Esse 
ato pode trazer-nos, de 

. início, aquilo de que 
mais necessitamos n o 
momento: a liberdade, 
ao menos, de sabermos 
do que se passa nos bas
tidores da política e da 
polícia, pela palavra des
ses parlamentares que 
vamos eleger. Desde que 
essa palavra não seja 
censurada, nem forçada 
a morrer no ambito das 
assembléias fechadas, ig-

. norada do grande públi
co. Isto é, de nós OU
tros ... simples eleitores •. 

; 
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de ontem e de hoje 
Tristüo de Atlwyde 

Estaremos participan- São Paulo. Devo aliás maturas e precárias às 
do amanhã de uma far- acrescentar que, mesmo c o n t r a -r e v o lu cões 
sa, de uma ilusão, de "murchos" os cravos de injg_uas. Com isso, a 1Jan
uma penosa obrigação abril, o essencial é que a deira eleitoral de 3 3 
legal ou, realmente, de terra que os fez florir na beneficiOu-se, ao mesmo 
um ato cívico e conscien- primav~ra co~ttinue _a . tempo, de uma exigência 
te de maioridade polí- produzzr cravez1·os e nao silenciosa do povo, ainda 
tica? Justificam-se essas cavernas de bombas ex- =t!tão silenciado, por um 
perguntas. Como serão ploszvas. . , decenio como o de agora 
igualmente interrogati- E os cravelros s o e concomitantemente 
vas as respostas. Justifi- podem florir se a terra db apoio, mesmo invo: 
cam•BB 1l s perguntas, for adubada pelo suor de luntário do Governo 
pdi$1rl'V~ h.á40 anos. todo o povt), inclusive pe- provisório da revolução 

m ambient~ fran- lo voto livre, pots espero de 30, que encontra11a no 
c a m. ente antieleitoral. que os ho!nens de se tem- voto secreto um progra
E x atam ente oposto bro confzrmem o que ma imprevisto e uma 
daquele de que partici- prometeram os homens ' 1 u s t ificativa histórica 
pamos 40 anos passa- de abril. E como tenho para o 24 de Outubro. 
dos, logo após a revo- sempre alertado para o Essa convergência de 
lução de 1930 . Naquele exemplo rece11;t~ de Por- ideais, mesmo que in
tempo os paulistas to- tugal e da Grecza, e~p~ro conscientes em geral , 
ram vencidos pelas ar- que as nossas elezçoes, dos próceres da Revolu
mas (1932), mas ven- como as portuguesas ção e do povo, converteu 
cedores pelas urnas. E a vmdouras, representem as eleicões de 33 e a 
revolução de 30, que pa- realmente uma resposta Constituinte de 34 em 
1"ecia ser apenas de início afirmativa à ú l ti m a um movimento coletivo 
'Um movimento provinci- daquelas hipotéticas per- de união entre o Brasil 
ano, sem uma ideologia guntas in~ c i a i s . v.oz- oficial e o Brasil popular, 
definida, passou desde temos, porem, ao Braszl. que fez dessas eleições 
então a completar o seu . Viv~mos, há 10 a_nos, numa atmosfera de eufo~ 
tríplice sentido renova- ,.2:nt~xzcados ~e olzgar- Tia coletiva, um d_o s 
dor: a promoção da s 1 quWt!S!.,-~l:t.ttsmo, e de grandes momentos de 
classes populares pelas tecnocratzs:mo. Dzngidos, nàssa historza naczonal 
novas "leis sociais"; a · em _suma,_ por. U,'"':a ~ev~- Durou pouco, porém, a 
participação da Igreja, Iuçao mzn.ontar~a. NC!;O t prim'avera. Já em 1937 o 
com o seu peso moral e que as olzgarquzas nao voto que fora uma fla- · 
espiritual, nos pleitos po- tenham ~"T' vi!-~ mul~ em::JJ13:3.., passou a · 
líticos, substituindo um tudes; que as_ elztes-nao ser um farrapo de papel 
regime de separação m- desempenhem um papel que não enchia barriga. 
dical, com o Estado, por cap;t~l, tanto na_ vzda Nem por isso fora per
um regime de colabOra- polzttca como na mda zn- dida aquela mobilização 
cão condicional e um telectual; que a t;:cnol?- eleitoral. Não só 1945 
programa social próprio, gza avançada naC! seJa veio -mostrar que as dita~ 
com reserva da mútua realmente um znstru- duras antieleitorais iam
independência; e final- . menta essencial de pr~- .bém são efêmeras, mas 
mente a reabilitação do gresso, quando. human~- ainda que a tomada de 
voto, tão desmoralizado za~a pelo respezto aos dz- consciência da popula
na República Velha, a reztos l~uman?~ e pela ção, em geral, pelos pro
partir do voto secre~o e sabedona pol.ztzca; . Ma_s ::fJ lemas político-sociais, 
do voto feminino. Só en- quando as mznorzas olz- /:i ria revelar-se m e s mo 
tão a 1·evolução provinci- gárquicas ou tecnoc~á- depois de 64, por um pro
ema de outubro se trans- tzcas desprezam as maw- testo contínuo embora 
formou numa revolução rias, sfl~nciosas ou pro- secreto ou explodindo 
nacional histórica. te~tatana~; quando as sob formas violentas ou 

·o v o to representou, elztes se JUlga"!'- mora~- primárias, contra e s s a 
t mente s 1rp e T z o r e s as imposição autoritária de 

nesse m o m e n ° , .1tm massas ou se corrompe ·l · · l t l 
p_apel_ capz_tal para_ a m.s- ..... ?nunda1'.;smmo sz enczo e ei 07 a . t t l - t l por u m "' São totalmente di ver-
z ucwn~ zzaçao zn egw plutocrático que está sas, pois, as circunstan-

do movzmento de outu- crescendo, entre nós, de cias em que se realizam 
bro. Aq_uele P~~tante. ~e -~odo avassalador; quan- agora estas novas elei
nossa mda publzca foz 1 e- do os tecnocratas despre- ções, não permitindo, de 
al'f!"Lente uma daquelas · 1zam o voto p o p u l a r modo algum, as ilusões 
pnmaveras corno a que 'êomo sendo um processJ t" · t 
Praga vzveu, antes da a'l'rr[êrontco ascu,»- o zmzs as que cercaram 

t d b t l d t e e Lnu as de 20 anos atrás e que 
en ra a . ?"'~.!- a . os an- "ãos ãi~ pptíttco-s mu1·charam muito mais 
ques some~zcos,_ como _a d~rn. pove-- podemos · do que os cravos por
q~e o. Chlle vzveu, ~ao então dizer que o oligar- tugueses. Mas assim 
p1 ecarzamente sem du'?z- quismo, o elitismo e o como os craveiros por
da, Cfntes que a CI~ zn- tecnocratismo, longe de tug1teses da primavera 
tervzesse em Santzag_~, Tepresentarem 'lt11l.....1JZ.Q; - estão vencendo os frios 
c?mo os tanques sovze- ~o ciJJica.,. represen- do outono, as dificul
tzcos em Praga, e as tam um retrocesso cole- dades que vão enfrentar 
bombas fascistas destru- tivo . 
íssem o Palaci_~ de _la Ás eleições de 1974, nossas eleições de ama-. nhã não nos devem de 
Moneda (que altas asszm por conseguinte, vão rea-
se chama porque os pla- lizar-se em um ambiente modo algum desanimar, 
nos âa nossa atual Casa completamente diverso mas, ao contrário, es
da Moeda tinham sido daquele em que se pro- timular para o compare
elaborados para o atual cessaram as de 1933. O cimento às urnas e o re
palácio presidencial chi- levante militar de São púdio tanto ao voto em 
leno); e como espero que Paulo, em 32, embora branco como à absten
Portugal não tenha vivi- sufocado pelas a r mas , ção eleitoral. Serão elei
do apenas com os cravos repercutiu de tal modo ções realizadas com espí
vermelhos de abril, que em todo o país que reve- rito de maturidade rea
teriam "murchado no lou ser ele que represen- lista e não viciadas pelo 
outono", como disse Her- tava aquelas forças in- falso ufanismo eufórico, 
mano Alves em uma das trinsecas, que tornam com que vivemos envene 
suas magistrais crô11icas inevitáveis as revoluções nados de alguns anos 
européias no Estado de justas, inviáveis as pre- esta parte. 

30~- /00 
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~'f A ronda dos espectros 

Toda çrise é uma in
ten-upção d a normali
dade, que se pode abrir 
no sentido da vida, como 
no sentido da morte. Há 
crises de crescimento, 
como as da puber~ade . 
E crises mórbidas, como 
as de fígado. Aquelas por 
que está passando a 
mais recente e a mais 
patética das revoluções 
a do nosso velho e queri 
do Portugal, são para · 
mim crises de crescimen
to. Ou antes de renas
cimento. Mas nada im
pede que venham a dege
nerar numa r e c a í d a . 
Como aconteceu no Chi
le. E as recaídas são 
mais graves do que as 
moléstias. Aliás, desde os 
primeiTOS momentos da 
revolução de Abril, o 
ChanceleT Mario Soares 
não tem cessado de lem
brar esse terrível pre
cedente; como uma ad
vertência para os rumos 
dos acontecimentos. As 
crises que em PoTtugal 
se vêm sucedendo são 
peTjeitamente 7WTmais. 
Não é impunemente que 

· um pequeno g r a n d e 
povo vive, meio século, 
a m o rdacado e intoxi
cado, por· um regime de 
opressão e artifício. A re
cuperação da liberdade é 
muito mais difícil do que 
a sua perda. De modo 
que a paciência e a espe
m nça, a vontade deter
minada e a finalidade 
clara, são condições in
dispensáveis para que a 
sucessão inevitável das 
crises não leve ao "desa
nimo e à precipitação. A 
colaboração do tempo é 
indispensável a todas as 
1·ecupemções .' 

Não há dúvida de que 
o mais recente episódio 
da recupemção da liber
dade em Portugal, com a 
renúncia do General 
Spínola, foi a mais grave 
e perigosa das crises por 
que vem passando a ins
tauracão intencional de 
um re'gime livre sobre as 
ruínas do salàzarismo. A 
cisão, entre direita e es
querda, num povo há 
muito desabituado de 
participar da vida polí
tica, pode l e v a r facil
mente a uma simples 
troca de ditaduras . E' 
fácil a passagem - de 
uma semi-secular dita
dura direitista, apoiada 
por toda a plutocracia 
portuguesa ( 200 famí
lias) , pelas classes mé
dias adormecidas, pe. 
los tradicionalistas da 
velha nobreza, e pelo 
conservantismo m u d o 
d'8.s massas rurais -
a uma improvisada di
tadura das esquerdas, 
ávidas de podeT e cheias 
de ressentimentos e de 
vinganças. Ou, pior ain-
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da, a vitória de um Rea
cionaTismo, pior que o 
do passado. O papel de 
pode1· mediador e mode
mdor entre esses ·extre
mos, o do passado revan
chista e o do futuro te
mreário, só pode seT iie
se77tpenhado, no momen
to, pelas Forças Armadas 

vor um Tegime ditato
l provisório. 
Nesse sentido, talvez 

Lenha sido até benéfica, 
se for bem aproveitada, 
essa onda reacionária de 
setembro, intencional ou 
não, que veio Tevelar a 
potencialidade da Teação 
que as forças salazaTis
t a s "silenciosas" con-

. tinuam a manter, sob as 
aparências de uma apro
vação popular una1~ime, 
na queda de um regime 
que perdeu os seus den
tes, com a morte de Sala
zar, mas não esquecerá 
tão cedo o seu mito. 
Tudo depende dos suces
so r e s de Spinola. E, 
acima de tudo, do estado 
lamentável da economia 
portuguesa, há muito so
lapada pelas guerras co
loniais. Assim como do 
jogo dos grandes interes
ses intenwcionais, pois o 

· caso português é apenas 
um p e ã o solitário e 
secundário, no x a d T c z 
implacável das grandes 
potências. O pluralismo, 
a que temos a l u d i d o , 
como inclinacão n'l.tuml 
do mundo moderno, ain
da está longe de sobre
pujar o binômio dos dois 
grandes, que domina es
te fim de século, a des
peito do deslocamento de 
f o r ç a s que o neo: 
r:apitalismo dos árabes, 
baseado no petróleo, está 
produzindo no . jogo da 
Real Politik moderna. 

Portugal é uma gota 
de água nesse oceano e 
sua liberdade de recupe
racdo democrática só se
rá · r e s p e i t a d a pelos 
Grandes, incentivada ou 
~ontida, na medida em 
que não chocar os inte
resses desses Big Bro
thers, também em crise. 
E' nesse ambiente de li
mitações históTicas lo
cais e e c o n ô m i c o -
políticas internacionais, 
que ~e desenrola o dm
ma lusitano do pós
salazarismo. A posição 
do General Spinola, no 
caso, é secundária pam 
o p o n t o -qe-vista das 
grandes potências, mas é 
essencial pam o ponto
de-vista histórico por
tuguês. Sua queda não 
deveTia ter sido uma sur
presa, mas é essencial 
que não se transforme 
em um obstáculo à mar
cha da liberdade ou a 
estímulo a um neo
salazarismo reacionário, 
plutocrático e direitista. 

Spinola, pelo que se pode 
presumir de seu livro e 
de suas atitudes anteri
ores, nunca pensou em 
derrubar o salazarismo, 
por mais que sua extra
o r d inária inteligência 
tivesse percebido as ra
chas do edifício. Tudo 
indica que p e n s o u 
apenas no pmblema co
lonial e em sua soluçào 
dentro do salazarismo. 
Seu grande livro, que foi 
o Taio que desencadeou 
a tempestade, v i s a v a 
apenas a descolonização. 

Essa mesma, de tipo 
gmdual e dentm de uma 
e s p é c i e de common
wealth imperial, entre o 
Portugal metropolitano 
e as ex"colônias africa
nas. Não é arriscado adi
vinhar que nunca lhe 
passou pela cabeça, já 
não digo chefiar uma re
volução, mas até mesmo 
derrubar o regime auto
ritário pós-salazarista. 
Seu problema era apenas 
como descolonizar. Nada 
mais. E descolonizar por 
meios políticos por ter 
visto de perto a impos
sibilidade de o jazer por 
meios militares. Para is
to a manutencão de um 
regime forte e' autoritá
rio, em Lisboa, era até 
uma condição favorável. 
Publicado o lim·o-bomba, 
sua repercussão excedeu 
provavelmente, de mm
to, suas estimativas. Viu
se, sem querer, envolvido 
em um. pTocesso revoluci
onáTio radical, que vinha 
sendo há muito prepara
do, em segTedo, pela · 
jovem oficialidade. Esta, 
por seu lado, percebeu 
que o livro do General 
era a melhor das armas 
para d e s e n c a d e a r o 
movimento. Ele acedeu 
sem hesitar, ao que pare
ce, mas sem qualquer in
tenção prévia, ao papel 
de condutor do movi
mento. Daí o paradoxo 
de uma revolucão ra
dical dirigida por' um ra
dical não revolucioJtário . 
O choque só podefia ter 
sido evitado por uma re
cíproca capacidade de 
conv~vência. Mas n e m 
mesmo a coexistência foi 
possível. Sua saída foi 
uma boa solucão. Con
tanto que não se alie aos 
reacionários c o n t r a o 
p r o cesso democratiza
dO?", de que foi e poderá 
vir a ser uma peça im
portante, na pluralidade 
política de uma autên
tica democracia, de que 
recentemente voltou a 
falar o Chanceler Mário 
Som·es, com o seu pro
grama de "socialismo 
com liberdade." Por OTa, 
porém, a nuvem dos es
pect r o s neoditatoriaia 
ainda ameaça a florad4 
dos cravos de Abril . .. 



Causas cruzadas 
'Tri:;tiio de Athayde 

A Imitação de Cristo 
nos eneina que somos 
jreqttentemente punidos 
por culpas . que n ã o 
temos e ficamos impunes 
por faltas cometidas. O 

que restabelece o equilí
br-io perdido. M g. r c e l 
P~, q u e PrOva;ez
mente nunca leu a I
mitaç.ão, diz coisa seme
lhante, a seu próprio jei
to. ThOmas A'Kemp!s o 
disse para explicar o 
mistério do mal e das in
justiças que sofrem os 
justos neste m u n d o . 
Marcel Proutt; para ana
lisar os mzstérios e as 
complexidades do nosso 
mundo interior, anteri
onnente dissecado, em 
s u a s contradiçõ~s pro-

t
fundas, por tiii!Ê e, pos
teriormente, por todos os 
pe!}!Luisadores do nosso 
submundo subjetívo. 

Se isso ocorre em nos
sas existências paTti
culares e cotidianas, o 
mesmo não pode deixar 
de acontecer na história 
dos g r a n d e s aconteci
mentos mundiais ou no 
c o n traste semelhante, 
entTe as pequenas cau
sas e os grandes efeitos, 
no comporta1nento dos 
homens públicos. O "na
riz de Cleópatra" , ou o 
"resfriado de Napoleão" 
na nwnhã da batalha de 
Moscou, mudaram a face 
da História,. Se o vento 
que d e s m a n t e l o u a 
G r a n d e Armada do 
Duque de Alba, contra 
a Rainha Elizabeth I, 
nas costas da Inglaterra, 
tivesse soprado com a 
mesma violência na ma
nhã de 5 de junho de 
1944, sobre a grande Ar
mada de Eisenhower, na 
invasão da Normandia, 
não poderia também ter 
sido outra a face do 
mundo moderno? Feliz
mente não soprou . .. 

O m a i s espetacular 
acontecimento político 
atttal no p l a n o inter
nacional, a Tenúncia de 
Nixon, que por se tTatar 
de um caso único na His
tóri.a da mais poderosa 
Nação de nossos dias, in
teressa· a todos nós, essa 
renúncia apresenta cer
tas analogias com essas 
contmdições entre catL
sas e efeitos, que pertur
bam nossos cálculos ló-
gicos ou estatísticos. Es

O qtLe fez de certo .foi 
mudar os Turnos da his
tória moderna, reformu
Zando radicalmente a po
lítica internacional nor
te-americana, pela Tea
proximação com a Rús
sia Soviética e com a 
China Popula1·. O que 
fez de errado foi, como se 
sabe, sua c r i mino s a 
cumpLicidade com os es
candalos de sua reelei
ç'ão e os de Watergate, 
enganando com isso a 
boa fé do seu povo. 

Ora, não terá sido sua 
p o Z ítica internacional 
aceTta(j•a, em relação às 
duas grandes potências 
comunistas, que em úl
tima análise o levou à 
ruína? Digo em última 
análise, no sentido de 
que essa reviTavolta no 
anticomunismo sistemá
tico, de suas plataformas 
de candidato, atuou no 
caso como causa remota 
e indireta. Não c o mo 
causa próxima e direta. 
Esta, aliás, foi dupla, 
como ninguém ignora, 
depois de virem a públi
co algumas " gravações", 
S1ljicientes para o incri
minar. Uma das cattsas 
evidentes e imediatas foi 
sua confessada partici
pação, depois de insis
tentemente negada, no 
assalto à sede do Partido 
Democrata e na ten
tativa de o encobrir. Diz 
uma velha máxima da 
e c o n omia capitalista, 
que o segredo é "a alma 
do negócio". Sempre sus
tentei que ela é, sobre
tudo,' a ·alma d a n a d a 
do negócio. O mes11w 
acontece na vida públi-..... 
c a. 

Se Nixon não tivesse 
uma vida pública, secre
ta (e que ele julgava, as
tuciosamente, poder Te
seTvar secr?-tamente re
gistrada), oposta à que 
apaTentava em público, 
talvez continuasse, a es
t.as horas, como hóspede 
da Casa Branca. Essa 
duplicidade o p e r d e u . 
Quanto à segunda causa 
próxima e direta do des
vendamento do c r i m e 
político (pois não são 
apenas os· oposicionistas 
que cometem crimes po
líticos, sem falar nos ter
mristas) foi, sem dúvida, 
o exercício da liberdade 

tou cada vez mais con- efetiva da imprensa; par-
vencido, por exemplO, de ticularmente dos do i s 
que Ni±on se perdeu pelo grandes, já hoje. univer
que fez de certo, como se salmente, famosos repó1'
.salvaria pelo que come- teres do Washington 
teu de errado. . . - Post, informando o pú-

blico do que estava acon
tecendo nos bastidores 
do Governo. Exatamen
te o que nos falta ... 

Essas duas causas di
retas e imediatas, entre
tanto, não teriam torça, 
por si sós, de operar are
viravolta total que ocor
reu, se não fosse a causa 
remota e principal, a que 
acima aludimos: a mu
dança radical da, StLa 
poLítica internacional a 
Leste, contra a opinião 
da maioria absoluta dos 
Senadores, tanto "repu
blicanos" como "demo
cratas", e mesmo da si
lent majority, do grande 
público. 

Essa atitude de Nixon 
foi correta. Mas voltou 
contra ele toda essa mas
sa de opositores. Virou
se o feitiço contra o fei
ticeiro. Foi a pe1·spectiva 
de um voto contrário no 
Senado, como se sabe, 
que o arrastou à renún
cia. Ora, o Senado tinha 
uma ma i o r i a conser
vadoTa ou reacionária, 
que s e m p r e reprovara, 
tácita ou expressamente, 
sua nova poLítica inter
nacional. Inspirada ou 
não por Kissinger, é fato 
que essa política repre
sentara uma total revi
ravolta na política ante
rior do Presidente. 
· Com isso, alienou a 

simpatia daqueles que o 
haviam sempre apoiado 
e levado ao Poder. 

·contava com os seus 
votos para impedir o 
"impedimento", que a 
C a m a r a c ertamente 
aprovaria. Só no último 
momento, quando uma 
comissão dos seus mais 
íntimos amigos senado
res o procurou, para lhe 
comunicar que .não con
taria com mais de 1 O a 
15 de votos favoráveis, 
é que se viu perdido e 
decidiu-se à 1·enúncia pa
ra não ser "renuncia
do"... Foram os senado
res, que não tinham tole
rado .sua política inter
nacional, mas que sem
pre 

1 
apoiaram incondicio

nalmente todos os erros 
de sua política nacional, 
que lhe tiraram, de ·de
baixo dos pés, o tapete 
em que por tantos anos 
pisara e que o levou, por 
mais de dois anos, a su
bestimar os abismos de 
Watergate. Foí punido 
pelos seus acertos, como 
ficaria impune pelos 
seus Crimes. Mais uma 
vez Deus escreve direito 
por linhas tortas ... 
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prensa. O Presiden-,;Jrjurídicas e culturais pr
te Allende, durante os de um Governo dê
dois anos de sua per- mocrático, isto é, a li

dois manência no Poder, berdade de imprensa. 
exemplos, o de9 tim.Jlrou sellij)1'L em Caso típico do contá

RUg~u e o da Gré- r~speitar essa liberda- gio dos maus exem
Jornecidos de. Nâo Sõ El Mercu- plos. Temendo, posai-

forças militares,á!·o, o maior ~l1 velmente, o mesmo 
quais nos devería- hileno de orientaçao destino de Allende e 

inspirar para a ~ cons va- um fracasso seme
tarefa da pas- dotll-4~a, co- lhante de sua magní-
de um Estado mo vários outros na fica aventura, por ter 
de Fato, para linha radical ou de- conseguido ao menos 

Estado político de mocrata-cristã, todos o início de uma co
..... -r~--...... ao qual deve- eles se mantiveram, e:.:x;.:..is:.:t.:.ên~c~ia~~~..,...~~ 

aspirar. São dois não só em plena ativi-
~ m plos europeus, dade jornalística, mas l~p!!!~~ã~~i~~~ 

na linha da lu- unidos na m~is fero~ l li_ o peruano 
imemorial, ou na f campanha contra o ...!.imitando o que houve r 

- entre o Governo da Unidade "'Tde 'f!jor e de menos 
no Popular. imitavel nos aconteci· 

'- Quando as /QUIJ,.§' mentos his~óric9s. d!J 
~QJlÇ!I~:a.o., 9ue !!-com- -,r.eaciàJUirias, ~ 8,PU,Pf,QfJerj)ia{ znum-

hzst6rza da .e~s, liquidaram do zntzmo. brà, a_ q?k-
Auíma~nza.aae, em to- l:;}sq~- da ~e Allende nao ~oi 

os tempos e em verno legal e sociali- devuia. ao ~eu resp~zto 
::~::",!!'.!~~- os lugares. O,s zante, em exercício, a pela lzberdacle de z~
m.ll~ exempfos contra- derrota de Allende foi prensa, mas a des~z-~ 
.,.., ... ......... que nao devemos geralmente atribuída to defa. 

ao menos em à sua "utopia" ou à + Outras causas ea
d~s seus as- sua "ingenuidade", de t::ff!PZialmente a c~sj)t \P 
sao exemplos querer jazer . uma r e- ração ecõ1í6mico-r«r 

E'~'Jianno-·arr~er:tca·nos e, _.1va~ução social em pro- cionária, no exterior e 
í fundidade, respeitan- no seu próprio 

do as liberdades públi- além do jato tle. 
cas, com as Assem- tar de -"!=-= 
b l é i a s Legislativa& ,.-:~c::;• 

abertas, ijºlfi~t 
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prensa. O Presiden-~w:.ídicas e culturais p
te Allende, durante os de um Cioverno de
dois anos de sua per- mocrático, isto é, a li-

brávamos on em dois 1nanência no Poder, berdade de imprensa. 
bons exem,plos, o de :::i tim~ em Caso típico do Contá
Portugal e o da Gré- r!speitar essa liberda- gio dos 1naus exem
cia, ambos fornecidos de. Não só 1f!.._ly'Iercu~- plos. Temendo, possi
pelas forças militares, t;{,;io, o maior _jQr1wl t velmente, o mesmo 
nos quais nos devería- 7 hilerw de orie~ao destino de Allende e 
mos inspirar para a nitid!!:J.nente conserva- um fracasso seme
difícil tarefa da pas- dora e oligárquica, co- lhante de sua magní
sagem, de um Estado mo vários outros na fica aventura, por ter 
político de Fato, para linha radical ou de- conseguido ao menos 
um Estado político de mocrata-cristã, todos 'o início de uma co
Direito, ao qual deve- eles se mantiveram, existência entre ~ 
mos aspirar. São dois não só em plena ativi- g z s mo econOjijíCo e 
e x e m plos europeus, da de jornalística, mas prúraizsmo_polztic{i:es:. 
ambos na linha da lu- l-unidos na mÇ!js fe~ tão Uoverno peruano 
ta imemorial, ou na rcampan!J:a_ contra o imitandQ_ o que houve _ 

=l-perene tensão, entre o Governo da Unidade 4de pior e de menos r 
direito e o jato, no Popular. imitável nos aconteci-

-! senti~? ~a swi.__wsta '1. Quando as jQJ.Ça.S I mentos his~óric?S o d_o 
co.nczlzaçao, 9-u~ ~com- ~r..e.ac.ionárias, locill§_Qu seu, p~overbwl znzmz
panha _a hzstona da e~s, liquidaram go zntzmo. Ora, a_ que~ 
humanzdade, em to- ~san_grentaménte 9 .Go- da ~e Allende nao foz 
dos os tempos e em verno legal e sociali- devuZa_ ao seu resp~zto 
to~os os lugares. ~s zante, em exercício, a pela lzberdade de zrn_- . 
d?zs exemp~os contra- derrota de Allende foi prensa, ma~ a desug_z-J;x_. 
rzos, .;ue nao devemos geralmente atribuída $ dela. 
seguz , ao menos em à sua "utopia" ou à Outras causg,~ ~ 
alguns d9s seus as- sua "ingenuidade", de '1'pecialmente a conspi-
pec_tos, sao. exentplos querer jazer . uma re- raçao econômico-rea
latzno-amerzca!ws . e, vo~ução social em pro- cionária, no exterior e~ 
portanto, mazs lzg~- -=ftundidade, respeitan- no seu próprio país, i_ · 
dos ~o nosso p:oprzo do as liberdades públi- além do fato de se tra- ? 

mbzente lí!~tonco e cas, com as Assem- tar de uma expetiên _ 
polztwo: Rf[]ftp-'l!!:e aos b l é i a s Legislativas cia 12rema~ u 
casos do Chzle. e do abertas com o livre ambzente social e cul 
Peru. E, partzcular- 4 e_xercício do Poder Ju- ty,ral não preparad -
mente, a um dos fun- diciário e, acima de a r a tran -- -
d _entos de ,to_da nor- tudo, com -a m<Us am- tã{) radtcaie~ _. 
n;altdade poltt~ca, o da pla liberdade de im- ca Q mai.agr_o 
lzberdade da zmpren_- prensa. Sempre me de Allende. A supres
sa. O Peru vem realz- pareceu que uma das são a erdade de 
zando, de _alguns anos consequências mais imprensa no Peru, que 
a e~~a T?a1 te, 'lf17!'a ex- =Jpernicíosas da queda está levantando, com 
p~rzencza p_olz_tzco~so- de Allende, por meios toda razâo, u1n-cJ.q,- 1= 

:)czal das mazs znspzra- violentos, era o péssi- =to mar continental (em
do~lares, qu_e mo exemplo de que só bora raros os países 
aT?resenta certas afz- -j pela violência e :pela do continente latino
mdades com a mala- supressão das liberda- americano que não te-
grada av_entura dessa ães públzcas, inclusive nham, no caso, os 06 {U'--( 
g~ande fzgur~, de esta- da ~iberdade de opi- :_1jynais /}'ágeis telhados 3 -
dzsta, que Ja en_trou nião, é que se canse- J lle vidro, como é o 
P,ara o rol d?s maz?res guia mudar os regi- nosso caso, e carecem, 
lzder~s contznentazs, 0 mes políticos e reali- por isso, de toda auto-
Preszdente All~nde. zar qualquer reforma ridade moral para jo-

.::f A n~tg, cap@l .f.~-· lem profundidade. - garem pedras nos te-
mum as duas experz- lhados dos vizinhos), 
encias sociais, chilena Ora, ao que estamos essa imitação dos pro-
e pirüãna, vinha sen- assistindo no P e r u, cessas mais detestá
do a ascensã_o o _das ~P;or T;!!:!"ado::al que se- veis de w~er: calar_as f= 
n~assas e a pa1 tzczpa- Ja e 'l?re~zsame~o consciências e de fal
çao crescente ~o povo ·=te C!_!!:J a g_z? go mau si ficar in f o r maçoés, 
no Poder, o?tzda po_r exemplo chzleno. Bem~pa!fLi_mwr id~ologias L.. 

9 u_m. {}_radualzS?nO polz- sabemos que, a~ duas ~ OU . manter ditaduras, r 
ts e '!!L qu~ a . preo- grar~;~es ReP,_,ublzcas do é a negação de tudo 0 

_1 ~u')asao przrt_L~zal da P~czfz~o vem sen~o que de bom e de imi-
1~ economzca era ~~z~to!·zcamf}__nte, d o!. s tável vem fazendo 0 
c o m:pl e~ e n t ar ~a lznz~'Lt[OS zntzm?s· E, peru recentemente. 

I. preocupaçao, tamb~m as~21!'L como havza uma Imitando 0 m~xem
~sse!'Lczal, do r~sP_ezto afzn_~da~e entre a ex- 'RlP e a má lição dos )< 
as_lzberdades_publu;as, perzen_~za _Allende e a que levaram ao desas-

. nao a:pen~s c.21J.Y!)etra 'f::::experzencza Alvarado, tre a experiência Al-
:11 c~nstifucz~nal-=- 111..JI._S ryo n~alo,gro de Alle?~de, lende, atribuindo à li

como ap~zcacao !ea.l. atr~buzdo ao seu. lzbe- berdade de imprensa 
Ora, entre essas lzber- ralzsmo e ao seu zrrea- 0 risco de não levar 
dades públicas, essen- lismo utópico, está le- ava'nte a sua excelen-
ciais por natureza a vando o Governo pe- te experiência social, ..... 
um regi117&-le_gitima- ruano a imitar os la-

0 
Peru está d a n d 

0 1 mente moral, jurígico mentáveis p_r__ o c essas 
e cultuml de tipo de- =f de supressão _ das li- uma triste confirma
mocráticÕ, estava _ e berãaães publicas, ou ção de que _os ma1!'s 
sempre estar a uma pelo menos daquela exemplos sao m a & s 
autêntica e não sofjs- que mais diretamente contagiosos do que os 

.:lmada liberdade ae im- ., afeta as bases nwrais,'! bons. 



A passa.gem do indivi
dualitim~ (::;éc. XVIf[), 
ao monismo (séc. IX), 
e deste ao dualisrtu~ ("j}ri
meira metade do sécuTo 
X.X), como vimos t:mtem, 
é que vem mtlrcand~a 
marcha dos sécuUh. ma~ 
recentes. A do no s s o 
século XX ao XXI come
ça a ser representada 
por um novo espíri.to, o 
do pluralismo. Enquanto 
a incompatibilidade dos 
extremos é que marcou 
a transicão do monismo 
ao atuál dualismo, a 
confluência dos contrá
rios é que começa a ca
racterizar os novos tem
pos com que n~s acena 
a próxima transição pa
ra o século futuro . A 
começar pelo advento de 
um Terceiro Mundo (ou 
mesmo de um quarto, na 
opinião do p r o f e s s o r 
Brzezinski), o mundo 
dos povos subdesenvol
vidos ou apenas em via 
de desenvolvimento, que 
veio liquidar o domínio 
dualista da civilizacão 
moderna, dominada por 
um binômio de superp.o
tências. A rnacrovalori
zação do petróleo e a in
flação nos próprios paí
ses desenvolvidos foi o 
ato mais recente e signi
ficativo desse advento 
de urn tercetro mundu. 
Junto a isso assistimos 
à ascensão, ao plano in
ternacional, da China 
continental, que no iní
cio do nosso século come
çou a sair do seu sono 
"!tilenar e hoje se pro
Jeta, com o seu quase bi
lhão de habitantes em 
pleno tmbalho criátivo 
como um dos pesos rnai~ 
decisivos no pluralismo 
das potências mundiais. 

Antes mesmo d e s s e 
advento decisivo, para a 
passagem de urna civili
zação duocêntrica a urna 
civilização policêntrica 
assi_stim_os à liquidaçã~ 
do zm_perw colonial por
tugues, com o nascimen
to de três novas naciona
li_dades, _e a cornpar
tzrnentaçao dos dois sis
temas antagônicos d o 
início de nosso século. O 
comunismo se subdivi
diu em vários tipos de 
comunismo. O capitalis
mo, por seu lado se sub
dividiu em vários tipos 
de capitalismo. O mesmo 
sucedeu com a democra
cia. Ternos hoje diferen
tes tipos de comunismo 
ou de capitalismo como 
diferentes dernoéracias 
ou militarismos. Corno 
igualar, p_or exemplo, o 
útual rn~lztarismo chile
no, reacionário, que des
truiu, no decurso de 
uma. manhã, urna expe
riência pluralista d a s 
mais antecipadoras do 
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futuro, com o miJitaris- ' 
mo pelua no, por exern
qlo, de tendências soci
ais esq].ferdi tas e anti: 
reacion~ias? Cf>mo ex
plicf!r as novai perspecti
vas do domínio dos m~ 
res, sem o re?!urso ~ es
pírito p l u r a l i s t a dos 
novos tempos que s 
anunç;jam? Grotius, na 
aurorl!l indivzdualista do 
Renascimento, fez da li
berdade dos mares um 
dos princípios básicos do 
direito internacional em 
seus alvores. O rnonisrno 
irnpe1·ialista do s é c u l o 
XIX concretizou, na prá
tica, a exclusividade bri
tanica desse domínio ta
zassocrático. Hoje, a luta 
pelas famosas 200 mi
lhas de soberanias ribei
rinhas se transformou, 
igualmente, numa das 
marcas típicas do plura
lismo internacional em 
via de crescimento. 

Q mesmo se está deli
neando no plano ideoló
gico. Há poucos anos, 
em nossa Escola Supe
rior de Guerra, cuja 
"doutrina" se tornou um 
dos esteios do Movimen
to de 64, a concepção du
alista de guerra ideológi
ca e de suas consequên
cias internacionais, co
rno as famosas "frontei
ras ideológicas··, ricou 
sendo urna espécie de ta
bu político. Hoje, esse 
conceito está sendo gra
dativamente reZe g a d o 
para o museu das_ velha
rias culturais. Os Esta
dos Unidos, numa revi
ravolta sensacional de 
sua política internacio
nal reaproxirnando-se da 
China e da Rússia sovié-. 
tica superaram as bar
reiras ideológicas, corno 
medida destruidora J,a 
guerra fria, que homens 
corno Foster Dulles e 
as revoluções, soviéti
ca e rnaoísta, tinham 
estabelecido. E s s a ra
dical mudança de po
lítica, da mais podero
sa nacão do rn u n do 
tr!}uxe· consigo mudan~ 
ças radicais no sentido 
p l u. r a l i s t a e anti
ideológico, em todo o 
mundo. Inclusive natu
ralmente entre nós, cuja 
lei s o c i o l ô g i c a fun
damental continua a ser 
a da repercussão. Nossas 
relaç.ões, corno as da 
A rnérica Latina em ge
ral , com a "Cuba fidelis
ta", durante esse período 
dualista. do século, fo
ram radlcalrnente seccio
nadas. 

Em virtude de urna re
solução da OEA, no Tra
tado do Rio de Janeiro 
qualquer ida a Cuba erd 
considemda corno u rn 
ato subversivo. Hoje, já 
existem mais de 15 paí-

s e s l a tino-amer:icanos 
que caírdrn ern si e já ,__ 
ataram ou estão em vias 
de reatar relacões comer
ciais e diploma1icas com 
a Cuba jidelista. Nossb. 
vez chegará. . . Há 10 
anos, os. chineses, que 
aqui se p,chavam em mis-

são cQmercial, f o r a rn ~~ . fi e o nosso SõDrãZ 
teve de desi)ender 

os mais árduo,s e cora
jõsos esforcas l}ara os li
bertq.r. Hoje, uma nova 
missão comercial foi o 
próprio instrnrnento pa
ra reatarmos relacões di
plomáticas com a· China 
de Mao Tsé-tung, aban
donando em boa hora a 
ficção de Taiwan, como 
sendo a China. 

Resultado da lei de re
percussão, rn as igual
mente do espírito plura
lista que começa, nesta 
segunda metade do sé
culo XX, a preparar o 
espírito do século XXI. 
Aliás, a terrível recessão, 
que está sacudindo o sis
tema econômico
financeiro universal, dei
xando perplexos os mais 
sofisticados tecnocratas 
e colocando o imprevisto 
de Chesterton, c o mo 
mais realista do que o 
determinismo marxista, 
essa recessão não será 
maill um sinal da crise 
simultanea do capitalis
mo e do socialismo, de 
herança dualista, na sua 
transição para um plu
ralismo, de confluência 
dos contrários e dos ana
logados. 

Na própria situação 
1·eligiosa do mundo con
ternporaneo, não temos 
assistido igualmente à 
substituição do espírito 
d e barreiras confessio
nais intransponíveis, pa
ra um espírito ecumê
nico de compreensão e 
respeito recíprocos e até 
de colaboração, sem con
fusão, para fins comuns, 
que seriam impensáveis 
ao tempo do rnonismo re
ligioso do século XIX? 
Basta comparar o Sylla
bus de Pio IX com oDiá
logo, lançado por Paulo 
VI em sua E n c í c li c a 
inicial. 

A onda integrista de 
hoje, por exemplo, é um 
anacronismo rnaniqueís
ta, herança tardia do du
alismo religioso do início 
do nosso século XX, an
terior ao Concílio. 

Tudo indica, portq,nto, 
que o nosso mundo con
ternporaneo está deixan
do o dualismo do século 
XX e se prepaTando para 
o pluralismo do secuw 
XXI. Sem nos esquecer
mos, entretanto, que o 
pior inimigo do pluralis
mo é o facciosisrno. But 
that's another story. 
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lVIodelos a se.guir ou evitar 
Tristão de Athayde 

Ao comentarmos a per- depois, pela "conspira- Guerre, Cette Révolu
. da prematura de um cão internacional reacio- tion. O próprio medo da 

Adauto Lúcio rdoso, ?~ária" e pelos próprios guerr~, em no~es r_ 
· esper;p.n a da de um d~teitistas ditatoriais in- ~as e_gy,..e.Jl:.OS esta pre- l -
dos nossos raros homens c:j.dzg~nas . J!!ssa JlS!:ll(JQrr_a enlando da Te r c e i r a 
públicos, capazes de r_es: de ~mpr_emstos contradz- Guerra Universal e pro
tituir as liberdades czvz- tonos e a melhor de- movendo as revoluções 
cas às nossas atuais ins- -,+..monstraÇão da · - ~ da liberdade! É lamen-
tituições · autoritárias, lda~e das instit11J.ç.õe po tável que tenhamos che-
aludíamos ao duplo e tílzêãs ãê na~e_m'P_2s gado a um tal estado de 
inesperado exemlJlõâe Mas, igualmenje, uma aceitação do irreparável,j 
Portugal e da Grécia. prova de _que sao os ho a põnlo de t_ermos de es-j""" 
Em janeiro de 1968, co- ) mens_ rr:ms do u_e ~s _de perar pelo pior dos ma-
mentando o golpe dos erm~ hz~YJD.ÇQ les, para dele então reti-
coronéis gregos, que im- 7jjj}J.f!Ji.tjizs7ilfe. JLQlleT- rarmos o mel h o r dOs ? 
pusera àquela alma ma- nam o aconteczm~ntos. b~:,;,;~~v ~ ~ 
ter da democracia a1 !fém a rr:archa .!nveiL.-r ~ não coloca~~ 
mais obscurantista can c 2 v e l ao tfomun~ mos então com antece-~ 
ga auto_cr~tica, a~. Nen:- _a pe!lllanen_c!a 1'?- dêricia, ~.s' nossas barbas-

:::f ~s expnmzamos: ~ 'Sera ~- .JiRL !!1.illt.m::1..s- de molluJ, quando ardem 
que os nossos governan_- mos capztalls!.E:.s. Nunca ((s" dos vizinhos? Não dei
tes, que ainda nos dez- -::1 deve!!!:_o~ ~erar com r xemos escapar, desperdí-).::; 
xam a liberdade de opi- o;_cpntznuz mos, mesmo ~exempros-qfJ.e 
nião, seguirão no futuro semz-se~ulares como 0 do nos fornecem as restau-
o exemplo da França, da 9:alazansmo . . N~m des- rações democráticas na 
Itália e ~a. Inglaterra, ou ~os~zbzltdade de Grécia e erri Portugal. 
o da Grecza, da Esp~nha ·=t re_qQQes sa.iligs P?ntra as Bem como a lição doloro-
e de Portugal?~' (m A _ de~a_das de pol~rbz- sa da sa~a-trogédia ):= 
Busca da Liberdade, -hana. N~m mesmo df! chilena. ~-
1974, pág. 56). A per- confirmaçao do ~elho dz- .lência é bifronte Há ma- F · 
g1mta visaya, comf.! esta- tado ~e que ha males tes que vêm para o bem 
va claro, a exclusao dos que vem para o bem. Um e outros que vêm para o 
três últimos exemplos . desses é a guerrc;. Nada mal. Recorrendo à via
Sei~ anos depois, se ex- .>=Jde mais detestavel _de lência mais brutal, os 
cluzrmos a E,spanha, que que essa companhezrc:- chilenos liquidaram, de 
ainda não se libertou da imemorial do pe~ado on- modo sangrento, a mais 

·'9 m;ar;ª: aqsolut;~? ~ op- ginal da humc;nzdade. E, interessante, embora 
t ç~o j!L _nao se JUstzfzca. A no entanto, e dela que prematura, das experi

Hzstona contznua l!- ser surgem freq_uenterr:-ente ências políticas moder
governada pel~ as revoluçoes maz.s sa- nas: um socialismo eco
tmprenisto dias ou duradouras. Os nômico apoiado na ma-

Mas, . ao pass? . que os casos mais recentes', ~e. nutenção das liberdades 
imp1·evzstos posztwos nos Portugal e da Grec~a, 

6 
políticas. E lanÇEram os b 

levqn:-, como no caso da ~~rov~rbz9-z1 germes de novos ol es r 
Grecza e de Portugal, a sentenca popular. Se nao r vo ucionarios sangren
relembrar que nã? há f o s s em as guerrilhas tos, tanto em seu país 
nada como um dza _de- africanas, não teria ha- como em tod.a a América 
pois de oy,:b:J;J, ~~s zm- vida nem a queda do sa- Latina. 
previstos neç;a zvos_, c~- laz arismo, r:em a ~on_- Enquanto os portugue
mo o do Chzle, cu_Jo dz- quista da llberdade zmz- ses e os gregos, agindo 
tad?r. acaba de adzar zn_- nente pelos velhos terr~- com muito mais inteli
d9znzd~'men~e as elez~ tórios lusitanos, que ~lz- géncia, souberam dist~n
çoes p1ometzdas, nos !e mentaram de carne vwa, guir, na própria violen-
vam a_ pe?;sar tambem durante todo o no~so J ia que é um m 'fron-"= 
que na~ ha na~a como próprio regime colomal, /'[te '0 resíd e que 1 • 
uma nozt~ depozs da ou- 0 que porventura ficou · ne e s &liJ,. m Por-
tra. No dza 31 de deze~ de melhor no fundo de tugal a ra nas colô-
bro . ~e 1971, escrevz~~ nosso temperamento na- nias. Na Grécia, a guerra 
n:-os. Ef!t 197

1
, na ~W~- -cional: al1.!2J14ade, ~- em Chipre. E tanto ao 

n_ca La_tma a expe tava ~nura, a idelidàãe, ~ Oeste como a Leste desse 
cza c~zle!La co7"!ple , . p_ren imento e ate mes- velho continente euro-
0 przmezro anzversarw d · · · 
de um socialismo demo- mo o amor a muszca e. pe'l!, que contznua _a dar 

't' d vez mais da dança. lzçoes de sabedorza ao 
era zcg~doc~efa conspira- Se n~o _to_sse~ por sua nosso p1·ete_nsioso cont~
a~nea internacional rea- vez, a_ z;n_mencza e mes- ne:'.te a~~rzcano, os pro
çl!-on 'ria enquanto au- mo o znzcw de u:na guer- pnos mzlztCf_res, com a 
~~n~avá no sistema m ~om a Turquza, nunca fo~ç_a _na mao, souberam 
pan-ame~icano, a difi- Jter~a pa~s.ada.-.12elos ~-~ utz~•za-la par~ a recon-

ldade de uma coexis- 1 t~~·o- q'!Lzsta da lzbez dade e po~
~'€ncia pacífica de regi- nfu_g.repo_s, zntro01_tto:·es swelme_n~e da Pf!Z, se tz- F
mes políticos contradi- do calvznz~mo m-z_lztmzs- ve~ ... Nao p~ 
tórios com a resistência ta na penznsula atw0:, a mos a espe1 ança de que_ o 
ao p;oposto re~tabe~eci- id;_éia df! _redem?cratz_.za_- mesmo ocorra ~n~_re nos, 
menta de relaçoes dzplo- çao helenzc_a, po1 sua z~z- an_tes que o prop1w pov? 
máticas com a Cuba de czatzva. Ha cerca de .JO seJa contamznado mO?
Fidel castro" (ib. pág. l anos um teólogo domini- talme"!~e. pela para~zsiG: /=' 
177 ) . A experiência chi- · cano . francê s, ? Padre d...Q. sezml2s~Q. Se, ate, ~a 
Zena de um socialismo D,ucati]J.on, publzcou um pouco, Po1 tuqal e Grecza 
com' liberdade, p ou c o livro momen~aneamente eram, para f!:OS, e~emplos 
durou brutalmente aba- famoso e zntemporal- negatzvos,_sao hoJe mode
tida .:nenos de um ano mente verdadeiro: La los a seguzr. 

' 
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f~ Decepções 
~ 

co11trastes e 
Tristão de Athayde 

Há mui ta& maneiras, 
incisivas, de df!L__ no!!J&..-fL 
~lOãePé
ricles, de Augusto, do 
Milênio, d os Descobri
mentos, das Luzes e as
sim por diante. E outras, 
acidentais. Uma destas 
últimas seria chamar, ao 
nosso, de século das 
decepções e dos contras
teas. P o d e r i a citar 
numerosos, a começar 
pelas decepções. A pri
meira e maior delas foi, 
sem dúvida, a Primeira 
Grande Guerra, a d e 
1914, que para a nossa 
geração, ou pelo menos 
para mim, f icou sendo a 
grande marca temporal 
e inicial de nossa vida, 
antés e depois de 1914, 
ano em que, na réalidade 
histórica, t e r m i n o u o 
século XIX e começou o 
nosso. Essa pr i me t r a 
grande desilusão nos to? 
trazida pela Primeira 
Grande Guerra, cujo le
ma foi, sabidamente, o 
de "guerra para pôr fim 
a todas as g u e r r a s ' ' , 
decepção confirmada pe
la de 39 a 45. Com esse 
engodo é que a megera 
dos guerreiros frios de
glutiu ou mutilou tran
quilamente uns b o n s 
vinte milhões de jovens, 
a elite universal de duas 
gerações. O mais patente 
desses documentos, para 
comprovar a maior des
sas nossas desilusões, 
pode ser uma carta do 
Coronel Humberto de 
Alencar Castelo Branco 
à sua esposa Dona Ar
gentina, escrita da Itá
lia, durante a campanha 
da Força Expedicionária 
B r asileira, selecionada 
pelo cineasta José Carlos 
de Meira Mattos e que o 
JB divulgou meses atrás. 
Nessa missiva íntima, es
crita portanto do fundo 
de suas conviccões mais 
ardentes, dizia" o nosso 
futuro Presidente: "Es
tou agora vendo muitas 
revistas daí... tenho a 
impressão de que a ri"':" 
queza ancorQu n u m a 
d e t erminada camada; 
um grupo do Governo fez 
traficancias entre o seu 
bloco, principalmente da 
grande indústria e do 
comércio, que explora o 
pobre consumidor. E' a 
comédia no alto, o dra
ma em baixo. Esta guer
ra vai resolver tudo isso, 
(sic), subverter todas es
sas coisas. E' impossível 
que, de tamanha he
catombe, não saia mais 
uma grande revolução 
de idéias e que daí venha 
uma evolução s o c i a l 
mais humana, mais cris-

tã, menos dura, para os 
pequenos, limitando o 
mais possível a explora
ção de um homem por 
outro." 

Isso foi escrito há 30 
anos por um h o m e m 
eminente, que sabia' o 
que dizia e estava merg u
lhado no amago d a 
Segunda Guerra Mun
dial, muitos anos depois 
daquela Primeira, q u e 
julgava ser a última. Por 
ora, com a graça de 
Deus, ainda não ocorreu 
a terceira, substituída 
e n t r e ta n t o por um 
número calamitoso de 
guerrilhas, a ponto de 
poder um grande analis
ta de idéias e f a t o s 
universais, como Paulo 
Francis, escrever que "a 
partir de 1914, a hu
manidade es.tá travando 
uma contínua guerra 
civil." Pois o fenômeno 
bélico se estendeu, desde 
então, não só do front ao 
arriere, como se dizia em 
1914, e dos militares aos 
civis, mas lançou nações 
c o n t r a nações, classes 
contra classes, raças 
contra raças, ideologias 
contra ideologias, como 
se a fúria de se entre
devorar ferozmente s e 
tivesse apoderado de to
da a humanidade. 

O então Coronel Cas
telo Branco, cumprindo 
o seu dever de soldado, 
escrevia que " esta Guer
ra vai resolver tudo is
so." E que era esse "tudo 
isso" contra o qual se re
belava, acreditando que 
"a guerra" pudesse tudo 
resolver? Era dupla . sua 
ilusão, corno foi a da nos
sa geração, agora que a 
p o d e m o s contemplar 
com a amarga experiên
cia de mais de meio sécu
lo. a primeira é que a 
guerra possa resolver o 
que quer que seja, corno 
acaba d e confirmá-lo 
p a t e t icamente o De 
Gaulle português. A s 
guerras n ã o resolvem 
nada. E muito menos a 
supressão dos guerreiros 
frios . .. Agravam apenas 
os males existentes e, 
quando muito, em ocasi
ões excepcionais, acele
ram a H i s t ó r i a , pro
vocando as grandes revo
luções sociais. 

Hoje em dia, mesmo 
aqueles para quem as 
guerras podem realmen
te antecipar as 1·evolu
ções profundas - como 
aconteceu precisamente 
com a Revolucão Sovié
tica e mesmo com a Re
volução M aoista, ainda 
não bastante amadure
cida - mesmo esses es-

tão hoje empenhados, a 
fundo, na luta pela paz 
e pela "distensão", pois 
verificaram in anima 
nobile que, particular
mente em uma civili
z a c ã o inexoravelmente 
teciwlógica como a nos
sa, as guerras se torna
rão gradativamente tão 
incomensuráveis extra
polando todas as medi
das e previsões hu
manas, q u e termina
r iam, ou terminarão, pe
lo suicídio coletivo da 
humanidade. Ou fazen
do os homens voltarem 
da era atômica à idade 
de pedra. E da pedra las
cada ... Pretender,. hoje, 
que qualquer espécie de 
guerra possa r e s o l v e r 
q u a l q u e r p roblema 
social em profundidade, 
é f e c h a r c o n scien
temente os olhos a tudo 
o que· este nosso trágico 
século XX nos ensinou. 
E dizer que ainda há 
guerreiros frios que pro
clamam a necessidade 
das guerras santas. 

Pensar, também, que 
a guerra pudesse resol
ver o problema social e 
acabar com a "explora
cão de um homem por 
outro" é também des
mentido pela evidência 
dos fatos. Desde 1914 
não cessam as guerras, 
nem as revoluções. Des
de então, também, não 
cessa a exploração do ho
mem pelo homem. Aque
le grande old soldier, que 
t1·emia de indignação ao 
folhear as revistas de 
1944, que diria ao fo
lhear as de 1974? E com 
que olhos veria outras 
m i norias locupletadas, 
de produtores e inter
m.ediários, engazopando 
o consumidor, depois de 
uma "revolução" por ele 
mesmo capitaneada? Te
ria sido essa, possivel
mente, a rn a i o r das 
decepções desse grande 
soldado de elite. 

Se foram essas as mai
ores decepções que o 
decorrer do século nos 
trouxe, não foram meno
res os contrastes, como 
veremos da próxima vez, 
com que nos presenteou. 
A vida, como lembrava 
Berna1·d Shaw e como o 
mais elementar bom 
senso nos ensina, nunca 
é totalmente boa nem 
totalmente m á. Nossas 
paixões é q u e , mani
queisticamente, a con
vertem em uma arena 
onde existem apenas o·u 
o sol ou a sombra. Com
pete, à nossa razão, des-

. cobrir o segredo e a ale
gria da penumbra. 
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ocas1ao perdida 
Tristão de A t.hayde 

Dois meses são pas- guir o sábio conselho quanto escrevo estas li
sados desde o início do evangélico de que: "Ne- nhas, nada se pode pre
novo Governo. Ainda não nhum daqueles que to- ~ver , nem da seguência -~
estamos na hora dos ba- me do arado e olhe pa- - nem das conseguências ..... 

. \l~s, mas apenas das ra trás está preparado. deSs"e lamentável eplso-
\Perspectivas. Quando a tus est para o reino 1=- dio. Qualquer que sei a, 

m"ü'itõnã"das primeiras e Deus Luc., 9,62) . O porém, o resultado da 
impressões. Como não conselho direto de Jesus entrega ao Poder Judiei
temos imprensa de opo- -4aos que Q. jnterld@laJlgm ário da solução de um 
sição partidária e a im- no çaminho de Jerusa- problema inutilmente !e
prensa "livre" , a in d a lém, também se aplica vantado pelo Pode r 
subsistente está re- ao reino dos homens. Executivo contra um 
conhecidamente sujeita, Pensei, então, que o novo membro do Poder Legis
como diz a insuspeita Governo quisesse real- lativo, quem sairá mal 
SIP, às maiores restri- mente olhar para frente são todos aqueles que 

J
ções, ~ jn@il falar em e deixar que "os mortos não acreditam ho quan

- opinião pública. Con- enterrassem os mortos" to pior melhor e pro
:::.jtentemo-nos com aSíiõS: e o futuro julgasse o pas- cu r a m sinceramente 

sas próprias o p in i õ e s sado. Mas o contrário é olhar para frente não 
particulares, sujeitas co- que está sucedendo. para trás. 
mo s e m p r e aos acasos A - d 
de informações imperfei- preocupaçao o con- O Governo brasileiro 

. - tinuísmo e o balanco do quis ser mais realista 
;;:jtas e de J:>alXOeS OU decênio decorrido estão que O rei, tomando as dopreconceitos indlviduais. 

Nem mesmõ se pode superando a preocupa- res de um Governo es-
d. 1 f . ção com o futuro, ~- trangeiro que não se sen-

Izer que , pe os rutos, e ra as inundacões e o nre- t · t· d'd · l que se reconhecerão as - - lo<-- m o en I o pems pa a-
árvores recém-plantadas. ço do petroleo ~ da vida vras, pronunciadas_sob\=-
A. d . d . comecem a 1mpor o sua estrita respansabili-

m a e ce 0 para Isso. olha1· para fr·ente. O d .:r;: 1 
A l · d d. aue pessoa , por um 

~ . ,10r.a ELE esoer.ê e e fato , porém, é que, em deputado da Oposição. 
pacien~Ia . s~mos um vez de proclamar a anis- Tanto mais quanto, 
pov? reconhecidamente tia e suprimir a odiosa como já o disse r a m 
h~bltua~o a e.sperar e a censura prévia passan- e rr1. i r1entes J·uristas, o 
nao se lmpacientar. Es- . ' - r cial ent depoi de uma es on nos ma- protesto contra as pala-
pe m e . ? l _pag;ados, su12ostos ou vras desse fogoso orador f-
lO apo:5 de passLYl~ade ! ' erdadeir.os e com 'Tsso se elashvessem a impor
P. Q) 1 tI c a '.de . enmue- operando, na base da li- tancia que lhes foi atri
Clf!lento capltall_sta e de ~erdade de informa(:ão e buída oficialmente, teria 

I atennese ufamsta. De '" 'd f ·t . d' t t mlmP76P r i o direi ~ .e~,wes~ao~ uma recon- Sl o e! o .Ime lá ~I?en e 
apenas, que já tive, nes~ c~h.~{;_ao nacwnal neces- ., no propno plen.ano da 
ta cu ria experiência da isalia --para um e.s . ~ Camara pelo . h der _?o 

, comum da nacJOnall- Governo Se ISso na o quarta fase da rodada a - - . . ·--- · . 
Direita de 1964 uma ãade (como alias pede o aconteceu e se o discurso 

I 
boa stl.r resa e 'duas Chefe do ~overno), ~ do ilustre Deputado bai-

... ai~p ecepcões - que se esta fazendo e ano passou pela censura 
A oa surpl;esa · foi a tomar ~o arado e olhar da própr·ia . Jl;1e.sa da 

- qualidaC:le do novo Minis- pa:a . tr as. A .P a 1 a v r a . Cam~ra, o eplsodJO m,or-
=-lt, -. En b - ~amstia, que o pequeno r e r I a no nascedouro~-::::.. eno. 1 ora nao co- ~ ......., . ,_... - . ' nheca essoalmente ne- as . bJ'áVO Partido da como tantos eutros nati-

1 · dp M' . posicao ousou hastear!:;; mortQS da v1da parla-
n 1um os novos mis- o seu mastro pela voz - t 
tros, como tampouco o autorizada do 'seu líder meu ar. . 
Chefe do Governo, devo nem foi tomada em con~ Fazendo deym arguei-f::-

,1confess~elo gue ouço 'd - ro u.11 cavaleuo. o gue se 
...... ~ ve o, que todos inspi- SI era?~0~ prestou. foi, um ~..J:_a .Y !< t= 

ram confianca técnicos A d1v1sao do povo con- desserviço aqnelas har
errí ãêrãlã ba1iZaãõs em tinuou consagrada nesta · mõnia e independência 

~ fplertà. rnóciaã de ou ;erde - nova etapa, como se de Poderes, que conti-
m a' 'tundade, portanto anarquistas e republi- nuam a ser, a despeito 
cõri1â'Sei1ergias físicas an~89, h~as de todos os ataques dos 
intacLas e os melhores e élvilistas- de 1910, par- to talitários, um dos fun
propósitos de bem servir ti~nos _e adversárips. da damentos dos regimes 
à causa pública. Já é ~evolucao ~e ~Q, nao es- democráticos. qu se ne
muito dentro de um sis- tivessem hoJe mtegrados ga a democracia, ou se 

4tem~ político detestável, n2 B1;a~il de 197~. Pelo trabalha pela ~utonomia 
que há 10 anos combato contrano, a fenda de e interdependencia dos 
como livre atirador, por 1964~ longe de superada, Poderes supremos da 
discordar formalmente contmua supurando. E a nacionalidade. 
de sua natureza oligár- reconciliação, adiada pa- Como sou dos que ain
quica, desvinculada do ra as. futuras Calendas. da têm a ilusão de prefe~ 
povo e puramente opor- Pensei que .~m gr~nde rir a democracia a qual
tunista. : } gesto dfLUllláQ naciOrUJl quer tipo de totalitaris-

Quanto às duas amar- e ,de. abertm:a à opiniã? mo, q. uero ser da_gueles~~ 
gas decepções são as p~bhca mai casse os 11- que nrotestam eWitnrn
seguintes. Imaginei que ~I.tes des~a nova era P0~ tõ zinda; lfcfcie'm, contra 
o novo Governo fizesse o lltica. Mais uma vez fui mais esse atentado à li
que por várias vezes ten- levado a r e c 0 n h e c ':r herdade de opuuao e à 
tei em vão aconselhar quan~o as_peq.uenas r~- instauracão de uma ver
aos três Governos anteri- vo~uçoes sao am.~a ~ais dadeira 'ordem política 
ores, com a única autori- -4vaillos~ e egoce~tncas em nossa terra. F a c o 

.fftdade de quem já está no {que .as gr~s: l'm essa votos ardentes para qum· 
y.U/fim àa Ê!_cada e nada a _mmha pnmelra decep- ~ ~Ust'ieà pra~.da. se J' 

tem a ganhar com as po- çao. des aça ria propria Jus-
tências da Terra. Imagi- Quanto à segunda, foi iç:a:::Pois, no caso, querr 
nei que ele estivesse re- ~o triste epis.Qdi0-4T pro- stá sofrendo não é 
almente disposto a co- cesso contra o Deputado apenas a vítima. E' o 
meçar vida nova e a se- Francisco Pinto . En- próprio Brasil. 



·~·, .. 1-~A falê11cia do estadonovisino 
ln"" flv Tristâo de Athayde 

, A filosofia "institucio- e não apenas como es- representatividade e li· _ 
nal" e nãp constitucio- 4 pectador passivo e pouco herdade na eleição (si c), 
nai que animou, em 1964 ou nada- consciente das permitam ao país (sic) 
e pan:ticularmente em tarefas políticas de que eleger livremente sua. 
1968, as nossas cou- deve ser semyre ?: .. Jl:wgna forma de vida social e 
dições políticas, data na =lpars. Pois é para o povo pontica", como diz o 
realidade de 1937. Foi, e com ele que existe a mesmo documento, é ou
de fato, o golpe de es- política, desde a ter- tro ponto capital do 
tado desse ano que minologia . clássica· de novo regime. As novas 
inicio~Jt.JQ!ada aut2!:!tá- ~bem comum,. ~xatamen- instituições nacionais se-

~i ria e antidemocrática te o contrário do que es- rão escolhidas de baixo 
que até hoje, atravéSde tá ocorrendo entre nós. para cima, de modo or-

-r várias vicissitudes, cons- Essa ''c o n s_~c ien- ganico, com base na 1-r 
titui o arcabouço do nos- ~ização", com~ e t a )i opinião pública e nas_elli-

,_, so sistema político él.omi- 1'-principal ~o novo regime tes e massas conjugadas. 
nante. Ora, como s e .,lusitano e como correção Não se r ãõ<leliberadas 
sabe, essa teoria e prá- .:\à ~arginali~ação popu-f ~ntre quatro ~aredes e 
tica do chamado estado- lar mtroduZida pelo es- Impostas, de czma para 
novismo getuliano foi ta d onovismo, implica, baixo, dedutiva e racio
inspirada direta e até como logo em seguida na 1 i s ti camente, por 
nominal'mente, n o Es- · explica esse item fun- 1pseudo-elites carismáti
tado Novo de Oliveira Eamenta,l, a "_plena ~x-~ cas. 
Salazar, imposto a Por- ~1são de todas as cor- O segundo item desse 1:.::: 
tuga'l quatro anos antes, ·entes de _qpinião." E' a primeiro comunicado
isto é, em 1933. No reintrodução do pl~- e na realidade o mais im .. 
momento em que o povo -mo artid' · --êontra a portante de todos, ao 
português, após mais de prática totalitária do - menos no sentido da li-
40 anos de ditadura ~do único ou mesmo herdade individual e da F~ 
e portanto baseado em · da admissão, apenas to- púticiyacão coletiva e F 
uma experiência polí- lerada, de uma Oposição não alZ§nas s"ê!etiva e ) t 
tica de duas o·eracões re- sem qualquer respon- !IDvilegjad~ militar ou 1 

~ pudia 0 sist~ma ·Sar~za-- sãEITid'ãctepõiiT1cã·gover- civil nos destinos da /• 
rista, não é demais que nãínental como existe nacionalidade -...::::. e-sse 
aproveitemos a amarga entre nós em consequên- segundo item diz tudof 

-::\ experiência dos nossos cia do estadonovismo em duas linhas: "Garan~ 
protoparentes de além- g e tu 1 i ano. Logo em Jtir a liberdade de expres I 
mar, para fazermos tam- seguida, no final do mes- são e de pensamento.' ) 
bém as necessárias retifi- mo item, o novo regime Por outras palavras é a 
cações e repúdios no sis- = ·s.e prop?e_ a "facilit~r .a ~su_Eress~o. da odio,sa cen- {"'
tema que deles, em má livre eleiçao, por sufrag10 sura previa, como a que 

i1mra. haunmo.s, em 1937. direto,~sic), ~c uma As- -b.inda v1gõj.·a entrll nó~ e); ' 
E que. com altos e bai semble1a Nacwnal Con ~- que, por quase ~ 1 o V 

- xos, continua a cons- tituinte e a eleição do século e de modo ainda 

1 
ütuir a es~ência de nos- Presidente ela Repúbli- Ínais violento, manteve o 
sas próprias instituições ::tca." E' illúLil lembrar povo português em es-
politicas atuais . que tÚCÍÕ i~ãta- tado de minoridade m~n- r 

-=i E' nas linhas _básicas mente o oposto do que ,tal e de segr:edQ imposto 

d d 
propunha o estadonovis. às informações e às cans-

o prooTama o novo . . -
- o mo mtroduz1d0 _e n t r e ciências. Junto a essa 

:f Go_vel~no, formulado, pelo 4nós em 1937 e rei:o.tro- liberdade de imprensa, a 
propno General Spmola d · r~ 1964 0· d. ·t · 

. 
1
. f uz1~o em . que, garantia dos 1rei os m-

(em CUJO Ivro amoso e desde então, veio cres- dividuais: "Abster-se de 
já agora em suas primei-- cendo por aqui como Iá qua1quer atitude política "i 

-'ras declaraçoes_2e pres- comecara em 33 foi pre- que possa impedir a li· OS~ (I....;-
·-,sente, a estatura política cl·sam.ente o c'etl.CI'smo berdade de eleição e a ta-

possivel de um De Gaul- "'e 1 e i to r a C como .cón- refa da futura Assem· 
le português) • que já po- séquência d~ ceticismo bléia Constituinte ... as· 
demos encontrar algLinS democrático e sobretudo segurand~ a cada dda·,~r 
dos ~on~os capitais de 4 do ceticismo jurídico, dão os di r e i tos fun- • 
ref_ere.ncla . para nosso ., que leva até ao sarcasmo) damentais estatuídos em 
propno ensmamen to na- em re'la..c;ão ao· Estado de declarações uni ver sais e 
cional. Dfreito e à consequente fazer respeitar a paz cívi-

Tomo logo o terceiro apologia, consciente ou ~ca, limitanão o exercício@ 
item desse magnífico sub~~nsciente, do Estado da autmjdade à g~arax:tia ? 
programa de ação: "pro- Policial. da liberdade do c1dadao" 
mover desde já a cansei- Aliás, uma das medi- (sic). _. 

4 entiz~ção dos portugue- das imediatas do novo Proponho que e s 6 e s ? 
ses, permitindo p'lena ex- regime português foi ex- textos se j a m adot~s 

;! pressão a toda as corren- tinguir a herança tática péiõs nossos professores 
tes de opinião." C~e da PIDE (que Marcelo de eaucacâo moral e cívi-

1 be, a palavra~- Caetano apenas trocara ca. Em suma, Portugal 
~tizacão" assumm en- de riome) com o propósi- Sãrdo seu isolamento e 1= 
~ nÓs, desde 1964, um to, ao menos, de pôr fim se rejuvenesce depois de( 

que é comumente citada , c~ tíPica dos regtmes envelhecemos antes do 
como sinônima ou pelo totalitários. Dizem ue a tempo?' Seja como for, 

0
m e nos indicativa de KGB s-;;iética tem 5.00 aproveitemos a amarga · .... ~-

..a.t i v i dac;le subvewva. mil membros ... A per- experiência da velha me-
Ora, o primeiro cuidado c e n ta g em não será trópole renovada. Pois, 
da Junta de Salvação ~ menor na Grécia ou na como escreveu, em um li-
Nacional portuguesa é Espanha, como não o era vro famoso, anterior ao 

consciência política, A convocação de umá e saudoso Ag-crstínho de 
-::.j resti~uir ao seu povo a em Portugal. estadonovismo, o lúcido~ 

como co-participante e "Assembléia Constituin- Canipos: "Casa de-pà~ -z 
co-ator de um Governo, te, cujos poderes, por sua ~sc2!a de filhos"... -



~~'iAlpinistas e espeleólogos· 
Tri;o;tão de Athayde 

Ainda a propósito des- do e compreendendo as descrer da Providência 
se dom espiritual da in- verdades reveladas, con~ ou a nos· deixarmos levar 
teligência, que completa 1 solida e ~stalilliz:a sua por um paralelismo em k_ 
a nossa própria inteli- adesão e · a de que os cfõiS1mtr:rctus [-
gência natmal, lembro mo - r c o n t r a dlg:nn. Nesse 
qu~ as virtudes .teo]o- u _ ue.r _tuacã . A Ill""õm~ em que nossa 

9gars~ se,.gu_!ldO a ~ 1 ç a o raz~o dr~s~ e _que o do.m -;::j-razão se entonte~e, é que t..:. 
t?mrsta, sao em sr sup~- .F~ mtehgencra nos drs- ternos- de recorrer à f' 
nores aos dons do Espm- ljJoe antes d_e tudo, aos para que o Es irito sãn: 
to, mas qt:e este~r obJetos da fe, sem qual- ,tos nos ilumine ' entao 

~eu lado, sao sup~nores ~uer -~ela ~e erros_ e que, por aquele contato 
as_vli''tú~es natura~s, mo- tambem sem 1m e r s a o de co-naturalidade a que 
rars ou mtelectuars. nas imagens e nas coisas ontem nos referíamos 

materiais (sic) , que nos podemos voltar a ter d~ 
7'í A ~superior à inteli- impedem de compreen- vida sobrenatural uma 

g·ência da,.....f.é . Mas esta der bem as coisas que visão por assim dizer ex
completa aquela. Pelo pertencem à ordem espi- perimental. Trata-se de 
simples uso de nossa ~·itua.l. ; . <?ra, .o dom da uma experiência de tipo 
inteligência humana, co- J n.tellgenc..ill. afr~.e ~- analógico e místico em 
mo simpl-es atividade na- ~tf~rçoa o es~mto. l . de que se conjugam 0 re- '\..... 
tural, .i á de si superior ao moâo a que e e camm!;e quinte de nossas ac_;o- r 

.d,_uso estrito_ da razão , sem qualquer confus~o !Jacras espirituars com..._a._ 
podemos e devemos che- nem mesC'la de erros. Ers naturalidade da fé rriais 
gar à conclusão de que a porq~e, entre as Beatitu-l prnnttlva e do espíri~o 
nossa inteligência natu- ~s , e a gureza de cora- çtas beatitudes contidas 
ral não esgota a ver- G-ª'9, que, segunda Santo no Sermão da Monta
dade. Esta precisa de al- Tomas, COlTesponde ao nha. Os extremos se '-
go mais. Esse algo mais dom cr a mtelig·ênciL ~~s ,~ 

.-\~os é dado, acima de (op. cit.III,I3). voltam a enco~F 
~do, pela Revelaçao 

através da Fé. Ora esta Destaquemos, nesse~ com os. ~ais s@sticagds. 
última, mesmo como vir- trecho, SlSSa alusão a um ' J~I O~ ~lprmstas cmn ~
t d t 1 1 ' · f · ponto capital nessa nos- peleolog.os. . , . 
u e eo oga , e rmper er- sa passag·em da vr'da serl- ""Pãfa ISSO o essencral e 

ta em seu exercício, pois t ·- · d 
nos dá um conhecimen- sível e afetiva em que ~r consc.rencra e que 
to obscuro e por uma ::}v i "t_ ~ ~~ulhados VIVemos sr;nultaneamen
evidência negativa e não cada ~1a a supra- te-m'fi ~lanos, ~
positiva, na linguagem ~ e n ~ I v .e l e . s u p ra- da qual_, c?.m sua .real~
sofisticada mas profun- Imagmativa a q~e. nos dade propna mas. mte~
da dos metafísicos. E daí a~rasta esse alprmsmo dependente~ e~tre s 1. 
necessita, e 1 a própria, ~iritual. Num primeiro Nesse_ sentido e que o 
para nossa satisfação de movimento natura 1, Sern;a.o ~a ~ontanha 

-;ja 1 in istas es iri a ·s somos levados ~ c;_ r e. r nos e mdrsp~nsavel para 
mesmo c o m o amado- apenas n a exrstencra C?mpreend!I que as bea

res), de um tipo de co- r~al desse mundo sen- titu?es es~~<? para a _ll?S
nhecimento místico 0:1 srvel. completado, quan- sa VIda pratica e cotldra
sobrenatural, que só nos do muito, pelo realismo n.a como os dons do Espf-
é dado pelo dom da inte- mágico de nossa fan- · r~ to Santo par~ a nossa 
ligência, que o Espírito tasia. No segundo movi- vi?a es~eculativa e so
Santo nos domunica, me n to, especialmente bren~tural. O ar dos al-~ 
quando por nossa pró- naqueles que não s e tos ermos. ~ 9ue nos l~v~ L 
pria iniciativa consegui- satisfazem apenas com o todo _alpmis~o espm-

.../ rnos ro~sk. plano prático da vida e t~al, nao nos liberta en-
'1 dos sentidos e da simples' passam ao plano espe- ~t~e~anto de n~~s Set-"6 

razão raciocinante. Exa- culativo (que r cura ex I vrdo~s da matena e da l-
1iamente_como têmcre ~~:_as raí sens1brhdade. ~~os . 

fazer qs espeleólogos, zes secretas da vida p_.ra ~dvert_e o nosso gma: \e. 
como .!!!!) ~. comõ l fica) sor:gQs levados .J3; ser lrberto dos fantas
um Prou~ ou g_~ Joyce, ~cg!o&ar o abstrato acimíil n:as,. por ~m~ to~al ca
r1õsentido da descida às do concreto,. mas a per- rencrc: e elum_naçao des
nossas cavernas psrcofó- ínanecer numa abstra- tes, nao _nos e dado em 
grcas interiores. ção de tipo a p e n a s nossa vida ~ort~I~ e~ 

. _ lógico-matemático. Num que nossa mt~l!gencra 
Chegamos entao, al- esforco ainda maior do depende das cOisas sen

pinistas ou espeleólogos, nossó espírito, passamos síveis. Mas pmificar-~e 
-=/aos preambulos ~o ver- então a ligar, de tal dos fant::smas pela yra 

éi a ãêu·o conhecimento, odo 0 plano das reali- da remoçao comparativa 
deJ2oÍs das escal'ãa'ã:c; ou ,_, des' sens s e os e pela via da negação, , 

1 
~ _ -tA 

1 =1 dàs descidas, através dos 1" ida co I 1 0 lan discernindo que uma coi- v 0 ,, 
sentidos, dã razão, da in- a vida sobrenatu~ e sa ·entendida segundo ' o 
teligência natural e, no á a ProvidêÜcia Diviüã, · n;o~elo _das. coisas seh-

~caso d~s e_§Çalad~s so~re- qUê somos arrastados a ~Iveis _nao _e entret.an~o 
-.))a tnra1s, da Fe.. E o uma espécie de mimetis- rgual as cmsas sensiVelS, 

momento então, nesse mo transcedental em mas o oposto delas, tal 
nosso a,Jpinismo místico, que 0 plano sobren~tural purificação das imagens r:
em crue os dons do E~pí- passa a ser como que um e possrvel nesta vid~, se 
Ii'tOSanto servem de ms- ~~elalque do plªR,;~f~- bem que o dom da mte
tí·umento 2ara ap.e.rfei- I ra e a nossa vida · i- ~~iy;ência não seJa empre 
çoa · as .Próprias virtudes ana uma espécie de re- 1áQ perfeito que no§_].i
te~logais . Passando de percussão direta, por sua berte de todos os -eD:os, 
mmhas c o n f u s a s e vez do plano providen- nesmo daqueles q u e 
desautorizadas palavras, cial · ocorrem acidentalmente 

-:-A_~ palavra luminosa Q.o · · nos próprios a n j os'' 
c:-~etr dos Don - Quando a experiência (João de S nto To ' , 

anto Tomás, diz ele: ou as decepções nos op. cit. 5 . Se os an-
"Explrcando que fruto fazem duvidar dessa cor- · s não sã o infalíveis 
corresponde ao dom da .À r e spondência, digamosg. como o seremos nós ... 
inteligência, diz Santo :.-rassim decalcada €"tmeni-L Em suma, para sobre-

. Tomás que esse dom tem ãfãen tre os dois planos n a. t u ralizar continua
como fruto próprio a fé, (provavelmente porque mente nossa vida natu-
tomando esta palàVrã, confiamos demais e m ral, é mister não natura- ...... ~ 

'

não como a próoria vir- nossas próprias f o1r ç as lizar demais nossa vida 
" tlliie---ou ~bitus, racionais ou em nosso sobrenatural. Embora a 

mas como uma especial apego às imagens da naturalidade seja o me
certeza no sentido em vida conente) , somos in- lhor caminho para a so
que o homem, penetran- =!c~! a per~fãre, a brenaturalidade. 



.. 

7\.-VA u11ia.ade na varied.ade 
~\'7~~ ~ Tristão de Athayde 

Sem entrar, de modo IV, a.l). Comentando es- secamente limitadora de 
::/algum, nos. flleanêlrõSex- se texto escreve João de · n6ssa liberdade humana, 

tremamente complexos Santo Tomás: ''Par a é'"""uma extens!!O ttenos
da vida espiritual e dos aperfeiçoar a razão prá- sas vutualtda.1es, naque
seus caminhos supra- tica há duas virtudes: les territórios em que 
conscientes, não passam uma para o aqir, é a pru- nossas próprias f orças 
e s t as reflexões quares- dência e a esta corres- são insuficientes, exigin-

-1f ~ dé um c..oiL'<iítê àm ponde o dom do conse- do aquilo que :S.ergs'On 
i ,peditação soli!;ária. MasJ lho; outra para o jazer chamou, no seu iâmoso 

sempre partindo daquele UQDst.itu.;' a"ãrteJ_qua.l discurso ao receber o 
4-Pl~osto, tão niti- não corresponde qual- ~Prêmio Nobel: ;Jln .su

damente form~la~o pelo quer dom do Espírito plément d'âme" Nessa 
Doutor A n g e li c o e Santo, como o ensina ação suQ_letiva de nossas 
c~mentado ~. Gar- Santo Tomás. Eis por- fr~ilidades--mteleétuais, 
1:1 g o u-I'ª:~ra1:ge: "Me- que: os dons têm por fim a_fua o EsJ;Úrit.õ _ll@to 
lwr. est (m vtá) . amor nos disporem a seguir segundo uma proporção 
D.et_, quam De t cog- facilmente a mocão do de un:idade na variedade, 
nttw (I,. q. 8~. !L· ~). ]'.;~- Espírito Santo em tudo qtle se estende, Igual- I 

j bora ~ mpellgenci~_§üa "19-Jlue conrerne a ret.idãn mente~. a todos os nossQs 
1 super.1?r a ~on~d~ qu~ rooral e a.QillLdisposiçã p~sament.as e a t.9 s, 
.-I ela dmge (!]! J?ta, Isto e da a:lma g,uantQ_-ª._o _§_eu ççmo esc1·eveu São Pau
; em nossos camm~os hu- fim último. ~ lo: "Os dons de Deus são 

j manos) o co~hecm~entgO Mas as faculdades or- diferente~, mas o Esphi-· 
ge Deus e mfen~:>r ª~ denadas à produção ar- to Santo e sempre o mes-
-~or de Deus, pois qu tística não recebem tal mo." (I Cor. XII, 4/ 6) · 
ao conhecermos a Deus moção p ·to santo 
aqui na Terra nós de ' De modo que essa con- r 
certo modo o chama~os porqu '!~ artes b~fde- cepçâo s~itorme e tra-
a nós E pai·a 0 represen- reidn a ehas al 'O ras. e dicional 'dos dons do Es-

. or em n ura e_por 1sso .. ·t s t tarmos somos forçados a - .- t b-·a~ pm o ~n_o n~o ~·epre-
impor-lhe o limite de ~ao eXI~ ei_A 0 . r as , - senta, nem_~mero 

.J 'd'' h d [- ~e sobrenatm (sic) • cabalístico (com63Jiás 
-1 nossas 1 eias acan a laS. por anto não deve exi.S ' Ao nasso que. quandoo . - se tornou o 11úmero 7,-
-;J ~ • t1r uma arte sobrena.t.Y- tão frequente nos Livros 

amamos, somos nos a ser .J:ill.,_ Ora os dons do Es- S d · 
atraídos por ele e levados . .'·t S' t - b agra os), ne~ mmto 

l t 1 1 
. p1n o an o sao so re- menos um numero li- j::;::. 

a e e, a como e e e em naturais logo não existe 'tat' -,. 
• si mesmo. Por isso é que um don{ que correspon- f.I d' Iyo. . Ps-ds seettee d doonsns ~ 

o ato de amor (como o d , t - d r a ICionru.S dOEspirito 
d C d'AI· a a ar e, nem moçao o S,....:a::.:nc:..:t:.;::o""'s"""e'-'m= u..:.lt::;.i.c:.P::li::::ca:::.:m::.:-:c""ã-

e um ura s en- Espírito Santo que ~ · -
sinando catecismo) vale d d d d , nsmaticamente, segun-.-.:-:- epen a essa or em d 'b'l'd d · 

I mais do ue uma sábia (o cit VII 5) _o. as possi II a .es 1~-
med · ao teo 

0 1 ms- p. ., '. · . fmltas e mesmo mdefi-
pirada por um a ~1 0 r Podem?st dizer, pm~, níveis, de nossas ativi-
menos mten~" (Garri- q~e 0 wtjs; .a é? mais li- d.ades, ta n t ?. ~specula-
·g o u-Lagrange - Lal yre= fíi!S"'];ambem e por t~vas como praticas. As- . 
S y n t h e s e Thomiste. Isso Flesmo o mais res· sim c_omo s~o capazes de 
1949, p. 542). ponsavel dos ser,e.s hu- ser .t::w autenticas com_9 t.. 

I 
. manos, quanto a s u a f~cadas. r 

~aiS vale ser b?m do a t i v i d a d e específica, - . 
que ~er culto. A Impor- como livre criador.~ ~m um. d'os capltulos 
tanc1a da,pos.sa ~ornada ~ isto é, 0 co'!fiJi:'e- mais pertme~tes do. ~o
de consCiencia mtelec- cimento intelectual de·· lume sobre o Espmto 
tual, como estamos 3:qui to a e quãiquer catego- ~·. a que .anterior
tentando fazer relativa- ria é do domínio da ver- mente me Tefen, mostra · 

-~ mente à acão do Espírito dade isto 0 é da 1,eali- p. Esteyão Bittencourt...a 
~to em nós (~spíti]Q_ dade: A mwa,J', isto é, a multiplicidad~ d e s_s...e s 
de Amor.~ como expressao aç_ão "i JOêiomínio da ggns, a partir daqueles 
mais perfeita da Ver- finalidade isto é d 0 sete fundament~, lem
dade) deve ser acima ~e · ever, co~eqU~~:O brando alem disso: "Q~e 
tudo um ato de. hllgll~- e nossos atos à sua I?er- - pode haver falsos caris- . 

9~. S~m ser ISSO, de r :fe1çao, quanto possnrel mas.. Ç0p1 ~U~ras p~l& ~ 
v modo algum, um ato de plena. Quanto à arte is-) vras. na. e 1mposs1vel 
re:q.unc~ e vassividade to é o 'tazer é ~mí- que al . em se engane, 
ou de fatalismo. Nem nio da liberttÍme.lõgo do atri mdo a o Espírito 

~ 1 ~ e s mo o desconhe- poss1vel, a d e q ~ a d ~ à S to ? que, na ve:d~e, 
1 ~ crmento de que existe obra como perfeição in- e denva de tendencias 3' 1~ J 1 'l 

um território, em nossa trínseca mas de ordem eramente pessoais. Daí v õ - /r o.( 

vida ativa, que' escapa a purame~te natural, re- ? n~cessi~ade de se usar 
essa regulação raciOnal guiada apenas p e 1 as ~ . ~mme!!to .d?s e~- (--
de nossos pensamentos _g exigências da matéria d.e ~mtos ou a. diS~r~çao di-
e noss.a a ao e a luz _que se serve e do fim • ~t~ das mtm_çoes ?U 

~>"'"7-'"""'~!lll-·!.!·t!!L_.!::e.±.!m~ si. Pois imediato a que se des- tiVIdades que amda ;nao 
até no recurso à;_ nossa ~que permite te n h a m reconhecida-
ii':!_mina_ç_ão interior pelo distinção entre a r te s men~~ a chancela d~ au
E_g>mto S"anto, nos s a ~s:· reguladas t~nt1c1dade; Q_ diSCE' 
ação obedece à lei da ·por sua aplicação utilitá-- nrmento ha de ser a ex
p r o porcionalidade. Há ria, e artes liví·esL ~~ ~ss_ao da matundacte 

:-)todo um vasto territót:io las como antigamente se criSta." (D. Estevao B~-
de nossa atividade _prá- Cliamava, cu j a fin~li- tencoill't 9·. S. B. Carzs-

) 
~ gye~pa a essa or-ft dade intrínseca e a u 1J?-ªS e ~spmto Sant~, op. 
denação sobrenaturail., ro na ex ncia. Mes- Ct~. Ptfg. 94, .pa.ss~m). 
R_e~iro-me-ao_yru;to -terri- mo entre elas •o papel da Nao~há formas~IveiS, ~ 
tór!Q dsLJg,w. A saber. liberdade criadora e cres- neni.~_ação au
da Arte e das artes libe- c·ente e nao uniforme I tomatiCa, na VIda do es-
rais ou m e c a n i~ a s . pois p~tetu~ -~rito. Cada ser humano F 
Comentando o texto de ;a, de liberdáde limitãda e_ um mun.do ~ P!lrte, .de 
Santo Tomás em que ele pela função, até a poe- tipo qualitativo. e m
nota que"ª 4rte_ erten- sia, a mlisica, a_piptura., secante, sem d~n~ar en-
ce ao E~ írito S a n o , a~nça, sem outra fina- tretaríto de p~r~1cpar da · .... 
com() prmc1paT m o o r !Idade senão 0 próprio mesma c o n d 1 ç a •o hu-

, Ínas nao aos nomens ~e fatõdeexistirem. ' mana. Como o Espírito 
lhe servem de instru- sp1rito Santo, por- Santo é um só, mas in
.me emruanto por tanto, longe de ser qual- definidamente multipli
ele movi os" (S!r., q. 68 que r regulação intrin- oado em seus dons. 

--~---. ... 



~~~A difícil escalada 
... · Tristcl.o de Athayde 

A espeleologia, como pouco, procuram evadir- , ria fonte divina 
estudo da formação das se do seu tempo e de natureza humana.~ 
cavidades naturais do tudo aquilo que há nele vl!1lliies, a fé , a esperan 
solo (grutas, cavernas e -"de> realm,ill)te novo e çã""ea càridade, são pre
fontes) , segundo a defi- ! sadio. De eterno. Pois o cisamente aquelas que 
nição dos dicionários, é t empo não é-apenas o têm a Deus como seu ob
uma arte muito antiga, aomínio do efêmero, mas jetivo direto e nos sao in
embora uma c i ê n c i a t ambém do permanente. fundidas por Ele, como 
muito moderna. Depois ~E' tanto o plano- do que \integradoras de nossa 
das decepções que vem assa como o do u própria c o n di ç ã o hu
despertando a cosmo-~ · mana em sua plenitude. 

q náutica, é para essa_po- Esta nossa +neditação Por isso mesmo recebe
- logia em •profündidade quaresma! sobre o Espí- ram tradicionalmente o 

que se vem voltando a rito Santo (que reconhe- nome de virtudes _teo·lo
-+atenção dos modernos ço tão pouco adequada . ais e tornam o homem, 
lfiaturalistas-:- O moho, à i e i tu r a jornalística, ~ "a seu modo, participani~ 

embaixo de nossos pés, por natureza efêmera e e da natm'€za divina" 
ainda é tão misterio- superficial sobre o cotidi- (Suma Teol. I. TI, q. 62, 
so como são os anéis ano) está, portanto, em art. 1). 
de Júpiter. E a s si m1 contradição forma:! com Pelo caminho da per
c?mo aos mapas dos as inclinações ~u~ais jectibilidade, o ser hu: 
ceus sucederam, recen- dá nossa ep~. Mas é mano procura alcar-se a F 
temente, os mapas do precisamente para lem- perfeição ~egun
~u~~o dos ocear:os, já se ={br~r. a nós mesmos, que)===:do o precêito evangélico 
IniCiaram pesqmsas para ~o reconhecimento de "s~~s-
o estudo mais aprofun- ~rutas e cavernas so Pai C~ é.,E_er!~to" 

...+dado ainda do próprio !P-teriores_ não eve ser (Mat., ':4~) ~ Pelo _cami .I 
amago da Terra que ha- isolado do estudo de nos- nho da mtegralldade, 
bitamos. sos estados de espírito ~s{!e De~s ao ser hu-

Se isso ocorre no ter r e- que transcendem esses mano R a ~o 
no da g e o 1 o g i a , fenô- fenômenos - que deve- § sa á~~da, 
meno semelhante vem mos resistir à tentação gue lhe~na~bordavel 
sucedendo, desde os fins 1da_pre~·uica menta!_ ep por suas ~r~plias força~, 
do século passado, no das simples modas Tnte- '/f e. d~lStlda~ ~ p~o:\? 
terreno da psicologia e lectuais efêmeras. l (l~_mo 8-Jnpa~m~o. Dal . 
da própria filosofia. A .::f Voltemo-n~ortanto, serem todas as virt~de_s, 
não ser que remontemos meus raros companhei- ~~e~· ~ssa-nro na _ 
ao século XVIII ou mais ros de alpinismo espiri-S, l~V!_ natural, quer F 
além. De~, no~ rpâltsábios e cultõS: ~s re:_sult~~tes de uma 
plano científico global, e mas igualmente curio- -mfus~ divma, co.mo_ asF 
Proust, no plano estético ,2fSOS, para e.§.ta estl:at~~-X. cham_adas teologa1s, zm-

'· irL~lvldual, passando por :a ~teiectuai, etn qu~ ~.,:_tez tas em seu exer-
Heidegger, Sartre, Wit- iVi da Graça pmifiCa, czczo, pelo fato . de se_ 
genstein, Merleau Ponty, completa e aper eiçoa, exercerem em ~natur~~~ 
etc., até O nouveau TO- nos homens de boa von- l'l~ra~te lmperfei 
man, exclusive, tanto a tade a vida da razão pu- tas como s~ os seres hu
fil~sofia como a psicolo- ra e'dõs sentidos.'"A:ssim manos e sujeita~,to.~as 
g i a em profundidade como a vida de nossas elas, aos vícios e e.ITQ.s F-' 

' Jf têm _marcado os rumos o:;tpróprias virtudes morais que acompanham a-nos-
dommantes do pensa- I e intelectuais. sa condicão humana. 

1 mento moderno. Pelas virtudes c ardi- Daí a necessidade de ã'l-
E n q u a n t 0 9 _pen- ais, principais ou deri- go ainda mais alto, como 

sarnento helênico e a fi- vadas, devemos cumprir é a ação direta do Espf~
lósofia cristã medieval e 1aque].a lei fundamental . ~nt ._p.elos....seus aong 
renascentista se aplica ld t d - aos homens, para per-- - e o os os seres e par- . . , . . 
ram ao estudo dos fenô- ticularmente do ser hu- mltn· o exerc1c1o das vir-
menos antropológicos da ~niano como é a lei da tudes. . . 
consciência individual e - f 't.b'l 'd d . l: Como disse S. Grego-er ec z z z a e. . ·t d f' d 

I 
d~ SU..EE_aconsciência na- . . no, CI a o e con uma o 
tu r a i s e sobren'atu- h E~ s as v.!_tlwies prm- por S. Tomás de Aqui-
I . IS t Ipals, seguiiãõã '1iCãó no· "o Espírito Santo dá o pensamen o do t~. . · . --
séc. lo Xx ..! ~ I c I 0 na l. do pen- a sabedoria contra ·n-

::SJJ. - se tem vo1- sarnento cristao s a o . -. -. 
tado essencialmente pa- . . . , ' . §llklade (stultztzam); a 
• . 1 . quatro. a prudencia, ~ intel~ência contra a es-

I a a psiCo og1a em pro- . t' t , 
f d. d d . JUS IÇa, a emperanca e tupidez:{Tiebetudinem) · un 1 a e do subconscl- . • . · ' 
'entte P. rl . ""-:- fortaleza. 4...E!:udencia o con~elho contl:a a re-
~o~onscJente, ~-d r . ~ · ~ 5'-""' . ,_ 
e para as f i 1 os 0 f j as pr~ncipal e as, _ _POrque t ·çlp_itacao~ a _sor~~m 

~~nM T 01 de na e dinge as contra o medo · a -cienria 
1«\l) o d o o d . . . . ) ~· 

· . e mais , P. J._ustJca, por es- contra a i_gnorancia · a 
pensamento modemo, ao tabelecer o equilíbrio en · - ' 
men f . - . . - 21edade... con ra ~-

os em sua e 1 ç ao tre d~·eitos e deveres nas _ ..za.)~emor (de Deus) 
dominante e em sua in- rela~oes entre os ho- Cõiítra o..or ulho" (I, li, 
clinação espontanea, é 

1
m e n s ; a.Jemperança, q. 6a-;-art. rr, 3). 

ll\ de t i p o espeleológico, ~orque. ordena _n o s s o s A passagem da atmosfl 
\ E2_demos assim diz e r. Impulsos e deseJos;~ f~as._ éa.ver
Qualque~ditação cÍue tal~Zª-.. porque nos~ nas, ~ra os ares pmís-
se volte no sentido opos- ammo em face dos pen- simos embora rarefeitos 
to como deve ser toda gos. Voltaremos natural- ~100ta.nhas· é um~ 

' · - . mente ao assunto. · ' 
~pn ~o- útentlca- . . . ~da. Mas sg....... 
-urnente r~l~gsa, encon- Acima des~as VI~tudes nos adultos penamos pa- r 

tra, portanto, uma resis- '4que, ..E?1~ assi~ ? u e/_r ra fazê-la, as criancas e 
, . ~nascem a propna nau- J , 

tencia natural por parte h os que possuem o e§lllti.-
eza umana~- j . . - b 

do homem m o d e r n o . am a inha da~- to . de mfancia s o b e m \ 
Mesmo de todos aqueles · T ,- opera a lei .Emcan o e colhendo 
que não dão à palavra que podemos chamar de !ores~ encosta. Por 
moderna um s e n tido integralidade, por nos isso mesmõ é que Cristo 
qualitativo, mas, tam- dirigir aÕ)Jlano da pró- os preferiu. 

. . ... 



~"'\1Ô Espírito sem nome 
Tristão de Atha)'de 

O segundo texto evan- mesmo e de todo o seu longo da História. Tanto 
gélico, de que ontem.Jiz Ser pela via do amor. Eis s_s>prando 1a Sabedoria à 

-=lmenção, a respeito do a razão pela qual a ter- Igreja~ como iluminando -
Espírito Santo ou antes ceira pessoa da SS. todos os espíritos pe boa 
em virtude de sua acão Trindade tem a deno- fé que procurem hones
entre ·os homens, é a s"ím- __ fminacão comum de Es- tamente a verdade. Sua 
t!lnca de Cristo!. ãiiás 'lpírito Santo, nome que ação é de tipo "gerado
poucas vezes meneio- lhe convem perfeitamen- nal", como diz o Catecis-

r nada: Qui non est ad I te porque, de um lado, é mo de Trento, iluminan-, 
versurn vos, pro vobi ela, a terceira pessoa que do tanto os c r~t ã os 

- est" (Me, IX 39) ~en :: insere em nossas almaS\\ como os não cristãos de 
n~o for contra vós, está-+ ~ida ~spiritual (a vida \\ boa ~ontade e de reta w
,con.vosco. Essa sentenc;a çi.Q. Espirito) e, de outro tençao que poY Sua açao 
deve s e r aproximada lado, porque, sent_o so- se tornam visceralmente 
daquela outra, também pro e a inspira_ção desse unidos aos fiéis. 
da boca de Nosso Se- ESpírito muito sa n t~o, Essa ação universal do 
nhor, aliás muito mais riada podemos fazer que Espírito Santo foi especi
conhecida e citada: "9ui L mereça a vida eterna.:' almente ressaltada pelo 
1!_0n est mecum contra In ç;atecismo do Concz- Vaticano 11, assim co
me est" (Mat. XII, 30) Zio de Trento, 1566). mo fora admiravelmente 
Quem não estiver comi 

1 
'F Essa longa, mas neces-)-::::. concebida por ~ilhard ~ 

go está contra mim. os sáriã,ÇítãÇão Oe'um tex- cl~ Ch.ar.din,. na sua ten-
:__, espíritos fechaaos prefe- to fundamental p a r a t'ã'ti'Va, como destaca o 
:'? r~m a segunda. Oq_es- uma-meditação quares- Pe. Lima Vaz S. J. de 
.J píritos abertos, a primei- mal, mesmo que seja de "tentar substituir um 
-I ra. - Ambas entretanto 1 não teólogo e de não filó- antropocentrismo de po

.:::1 são i_ndissuciáveis e com- ofo, ou por isso mesmo, sição por um antro-
plementares. Indispen- nos mostra como real- pocentrismo de direção. 
sãveís para vencermos a mente Q_Espírito Santo E' a partir de uma situa

-1 tentação _do litera,lismo ~stá na base de toda es- ção axial do homem (um 
l dfL unilateralidade, do iilJiftualidade humana, eixo vertical e estático, 
e~írito polêmico, uma no que tenha de mais como no cosmos antigo 
das pragas mais mortífe- puro ou de menos deno- ou num eixo horizontal 

4ras com que o orgulho minado, iSto é, de anôni- e em devir, como no 
dizima o g ê ~ hu- 4 mo, de subconsciente, de universo em evolução) 
mano. Tudo o que há de espontaneo, de não con- · que a diafania de Deus 

.-::tverdade, d~ ~em eoe oe- fessi?nal. Daí se!· a ver- no mundo pode ser co~-
-lleza_ no umverso passa dade1ra naturalzdade a cebida." (cf. Pe. Henri

pélo Cristo segundo a base da verdadeira so- que C. de Lima Vaz. S. J. 
rrossa fé. Logo, "quem brenaturalidade. O que O Espírito e o Mundo, in 
não estiver comigo, o.stá permite aos te ó 1 o g os O Espírito Santo, o p. cit. 
contra mim." Mas, ao mais clássicos, como foi pág. 28) Essa ação pro
mesmo tempo, tudo isso um Maurílio T. L. Pe:ni- cessional do _ ~rito 
passa de duas maneiras: no, falar de "membros Santo, dentro ou fora da 

--1ou consciente ou incons- atuais e membros poten- próp.ria._I__greja de que Ele 
- cientemente; d~ modo ciais da Igreja" (cf. O é a alma, foi particular-
--! visíy_el ou invisível; ex- Mistério da Igreja, pág. mente destacada pelo 
l preE_sa ou implicitamen- 200). Podemos assim fa- Concílio Vaticano II. Fs.-

te. De modo que nem lar do Espírito Santo em lando dos "g,ristãos não 
tudo 9.1_!e se diz cristão é sentido estrito e do Espí- católicos", ensinou-nos o h
de Cristo, como nem rito Santo-em sentido la- Concíli'o: "temos até ) 

. \)tudo g_ue se diz nãq cris- ~ t~to é, dos quecOn.fes- com eles certa _união ver-

. t[o deixa de pertencer ' sam o Cristo e dos que ~ira no Espírifu -san-
ao Cristo. O mesmo se s ã o inconfessadamente 2 to q__ue também neles 
pode dizer do Espírito I_ d'lstãos e p'Odem estar opera co_m_ Seu poder t-:i:-
Santo. até muito mais cheios do s~ante, por meio de 

O Concílio de Trento EsJ2!rito Santo do que dons e graças, tendo for- \ 
~chamou a atenção para ÍÍÓs qt:te nos reclamamos talecido a alguns deles 

um fato que g-eralmente da fé cristã. Aliás essa até a efusão do sangue." . 
nos escapa: o fato de que "comunicação pela via Ao falar dos "não cris-
~ Espírito Santo não pos- geracional", a que sere- tãos", acrescenta o mes-
sui um nome próprio, fere o texto de Trento, :rho documento: "Tudo 
mas um nome comum. está intimamente liga.da que~ bom e verdadeiro • 
Nos próprios termos do à própria comunicação s~ontra entre eles, a 
Catecismo conciliar do do Espírito Santo à hu- Igreja julga-o como uma 
século XVI: "como a manidade como disse o preparação evangélic~, 
emanação da terceira próprio Cristo no seu dada por Aquele (o Espt
p~ssoa (<!a Trindade) Testamento do Adeus: 1ito Sa.nto) ,~e~ina 
nao tem um nome que "Essas coisas eu vô-las todo homem para que 
1:he seja próprio e a cha- disse estando ainda en- ejjl'im_ teüha a_ v i ã a ' 
mamas simplesmente de tre vós. ·(Constituição dogmática 
aspiração e processão · Mas o Paráclito, o Es-: Lumen G e n ti um, in 
(que sã o nomes eúito Santo. que oPaif compêndio do Vaticano 
comuns), por isso mes- enviará em meu nome, II, n. 41/ 42). Foi nes~e 
mo à pessoa assim pro- sse vos ensinará todas sentido que Paulo VI dls
duzida falta necessaria- as coisas (sic) e vos tor- se a 15 de maio de 196~: .. 
mente a d_enomtnação nará lembrados do qu ! "Deus tem outros cam1-~ _ 

4rrarticular. E a razão dis- eu vos disse. . . Tenh~ nhos para salvar as al
so é que todos os nomes ainda muito a vos dizer, \mas_Jora do co~1e d~ 113~ 
que damos a Deus somos mas não poderíeis ente- I que e a re_yelaçao criSta 
forçacfos a peoi-los em- dê-lo agora. Quando e1e Tudo isso na lii~a ~o 
prestados às coisas cria- terá vindo, o $sill_rito de que disse o própn? Cns
das. E como, por outro Verdade ele vos guiará to a seus dlSCipulos: 
lado, não conhecemos, m. toaa' a verdade, pois "Quem não for contra•) 
nas criaturas, outra não falará por si mesmo Y.Ps __e.s...l.á CQJ!Y_osco". 
comunicação de nature- mas dirá tudo o que Tudo por-obra e graça d~ 
za e de essência que não tiver ouvido e vos anun- 1 Espírij:,o que)lbLvult spz
a que se faz por via de ciará as coisas porvin- rat~ sobrepairando a?s l,:z. 
geração, é-nos impossíve~l douras" (J o a n, XIV rótulos, pois Ele própno 
exprimir por um nome 25/ 26 e XVI, 12/ 13). está acima de todos os 
próp1io essa comunica- L o Espírito Santo é, nomes e nem me s m ::> 
ção que Deus faz de Si f pois, Deus em marcha ao tem nome próprio. 

..... 
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~ 4} {'~Espírito da verdade 
~~\ Tristiio de Atlwyde 

Prosseguindo n e s t a 
breve meditação quares
ma! sobre o Espírito 
Santo, depois de ter 1em-

1írado como sua devocão 
popular começou l:ogo· no 
século inicial de nossa 
cristianização, passemos 

-1 ao seu sentido trinitário 
- e prinCipalmente""--evati-

gélico. Tudo isso na li
nha da meditação pes- --r--:..:....r= 
soai de um simples e ig- ou, e modo invisível, nao naver mawr nega
nor~ que não é~pela promessa do Espíii: ção do ser. humano do 

~I nem teólogo nem filá- o de Verdade - .- ue a i~~ 
- sofo. Para esses há uma ilTio- -:dfsse Santo cástica àé Piíatos:"ijUid 
:::.jimensa bibliografia a Tomás: "re.cedebat cor- ést verilas?"rÉ a própria 

respe1 o. onge e cessar oraliter, ac simul cum negaçao da história da 
com o advento de uma Spirito Sanc~o veniebat humanidade, por ser a 
era histórica de pensa- invisibiliter". Deixou-nos negação do EspíritQ..J:~~ 
menta em geral secula- úo.rn,oralmente, mas vol- si, !J,Ue é Espínt"o da V · 
rizado, mas depois de tou invisivelmen!g_ptr!o daãe. Dal ser na reêató 
um marco tão decisivo ll:spírito Santo (cit. J?Or · , pecado contra ~·~-) 
para a própria extensão A. Durand, SJ, ao co- Espírito Santb"0)Úntr!o 

~ do conceito e da influên- mentar esse texto joa- ver 11 a<1eiramente irre 
· _,

1 
cia dessa terceira essoa nino. Verbum Salutis, IV missível. "A uele u ' 

"i d<L.Ss. Trindade, como p. 401 nota 1). O Espí- blasfemar c n ra o Espl-
foi o Concílio Vaticano rito Santo é, por assim tifo Santo não s.e. r .á 
II - essa bibliografia dizer e em lingu_§.gem~ jamais -perdoado" .(N:c., 
não tem feito senão cres- í)vu:~ar, o prolongamentor Ifí, 29). O pecado contra 
cer. Para os leigos, aliás, ~ís na te.mp!l.. Sua ·o Espírito Santo é a pró.: 

--lque quiserem aprofun- presença continua na pria negacão do ~mor, 
~dar esse prqbleJ!li!: capi- Criação, especialmentl pois "Deus é Amor" (1 r
-W nossa fé catolléa como "alma da I r -~ Joan IV, 8l.:R ~onro ~-

.-l sem entrar a fundo em E' a di o 1s orica comenta o Pe:-Huby, S. 
-r s ua sramificações._ iilo- ~ Uãnova m- J.: "pecar contra o Espí-

sôfiêo-teolQgicas, eu re- vi'Sl 1 Il!11"1i e temporal, rito Santo é atribuir ao 
comendaria a leitura de mas real. Sua experiÇn- espírito do mal as obras 
nm pequeno, mas valioso cia, em nós e em torno de bondade e de poder 
volume, de nove autori- de nós, na vida social, salutar, que se revelam 
dades no ãSSunto, or~ em tudo que em nós manifestamente divinas 
gamzado por rei Almir manifesta a ra a_Qivi a toda alma simples e re
,Ribeiro Q_l!_!_:tp !1 r1h s na~ , a avl'~ ~~~lo ta" (Verbum Salutis, II, 

~{
O.F.~.: L> EsmryJo San- silenciO, ~!Lo, p. 88). _ 
to Pessoã:Prese7J&_a_,_A.tu_- _pela angústiã-na ausen Daí ser a devocao ao 
ac._ao. Ed. Vozes, 157 p_p. çia ou pela pa,.z mterior 'Espírito Santo_por e~ce-
197-ª.. - - ~ preseuCã., em suma lência a das alrp.as sim

' Para minha intenção, pelo próprio mistério da J?!§s e de. reta inten~ao, 
d ao rabiscar estas linhas] vida divina em nós. ~ mesmo em suas corrup-
j-.. -t:tc> singelas, desejo preli- "}'out est grace", coiDo//1 telas. E ser Ele o próprio 

minarmeiite comentar exclamou Bernanos no Espírito da Yfr.dade_e -<to 
dois textos evangélicos. fê"rnQ{Iâ mâls::drarnáti.Ga ~quer que se 
O primeiro se encontra narrativa da eterna luta encontre equalquer que 
em S. João: "Em verdade ·ao n (5In'pn5'": com--Deus, seja o seu nome. Omne 
vos digo, aquele que crer provoca~.tL!J!ptura v e r u m a quocumque 
em mim fará, ele pró- 'da Queda e pela ansia dicatur a Spirito Sancto 
prio, as obras que eu sempre insatisfeita da est. Toda verdade, dita 
faço e até outras maio- Salvação, que só com a por quem quer que seja, 
res, pois vou para o morte cessará e só a Es- provem do E~nto San
Pai ... e pediTei ao Pai perança alivia em vida. to, segundo uma senten
que vos dará outro Pará- ' Essa d e s J? e d i d a de ca class1ca ae Sa.nt.b-Am- ~~ 
clito, a fim de que per- Cristo, d!!]oiS., ~'!!~e brósio, "citada frequen
maneça para s e m p r e antes da Paixao, . . r- t erne n te por Santo 

l~
convosc'O: o Espíri~ te e da Ressurre!.Ção.t...9.ue To. más de Aquino" (cf. 
Verdade, que o mundo . oão nos relata !lesse Frei Raimundo Cintra, 
não pode receber porque / es men o do eu s .,~\\o. P. A Ação do Espírito 
não o vê e não o conhe-• 1 lim dós momen s sum:e- 1\J\santo nas Religiões não 
ce ... Vós, porém, o co- os <1a e8p~ Cristãs, op. cit. p. 31). 
nheceis, porque ele está .Jmmãua Eín =tedos os Se quisermos aplica~· 
em vós e permanece con- tempos e e~---re: ·essa concepção ortodoxa 
vos c o." Joan. XIV, ~...., Dlj;~ do Espirito Santo, como 
12b/ 17) . ais ~ta C a r t ,.a o próprio Espírito d a 

Não há descontinui- ~ití"iii"iriíalJróEspíri- Verdade; compreendere-
-=9 ~entre o PaJ, o Filho a humanidade mos porque o povo brasi-

e o Espírito SafuD. -que possui. E' o maior di lo leiro em geral, naquil()' 
- fõrffiam em si mesmo ma d ida e e . que tem de "mais sim· != :1 U;:ua....l!Pidad~t.Qló.gica po encialidade do s..e ples e mais reto", como 
e indissõfúVel. Mas há ~ "í\qüele u aliás os homens retos e \~ 
urfiãVãriação no sentido re em~~ele pró- simples de qualquer po-

1
.1~a :ill§ibilidade. Jesus é rio as o .=w eu faço vo do mundo protestam, 

a visibilidããe , at~ utl·as maiores. ... em sua consciência, con-
nlãS o Espírito Sa:r:rto é, ~erá ma~e-legaÇão tra toda a deturpacão daf::: 
de novo, a inyisibilidad~d_!ffi!g:m:es::ã=uma cria tu- verãade e da justi~. 



Hoje, nesta primei
ra semana da Quares
ma, não é do povo, po
líticam"Emte considera
do e aliás tão descon
siderado, que desejo 
falar. Não é para que 
ouçam a sua voz nos 
conselhos supremos e 
deliberativos da Repú
b 1 i c a, praticamente 
reduzidos a pequenos 
recintos à prova de ba
la e de votos, espere
mos também de fogo ... 
O que hoje, e possivel
mente durante estas 
semanas quaresmais 
de recolhimento e pre
paração para a Ale
gria de Páscoa, quero 
ou pretendo evocar é 
a alma do povo. A sa
bedoria do povo. E' o 
Povo, com P grande, 
no sentido de ser sua 
voz a própria voz de 
Deus. Cristo apelou 
para a Fé, desde que 
não corrompida pelo 
fanatismo (pois ex
pulsava os demônios) , 
como o caminho hu
mano para sabermos 
ouvir a Sua voz, como 
deve ser ouvida. Se 
bem que o Amor supe
re a Fé e a Esperança, 
por ser a única imor
tal das três virtudes 

segundo o 
famOS() de São 

Tristão tk Jf11111811tY· 

ples podem ser até anças e pelos simples 
maiores do que as dos de espírito, do que pe
demais membros, cul- ~los ~ofistica~~en
tural ou socialmente,~ /c~&aaos ~ra, 
superiores da espécie dessa cultura intelec
humana e das coletivi- tual de que tanto nos 
dades políticas. Pois orgulhamos e que nos 
sua posição, em face torna tantas vezes im-~ 
do mistério e das ~rmeáveis à luz do r 
mensagens sobrenatu- ESpinto. 
rais, se encontra com Todos, porém,_..cul
m a i s autenticidade..::::")tos ou incultos, preci
nessas almas não perj sarnas de uma luz es
turb~vi pjÇiâj dõ E@rito ffi
das e pelas angustias vmo para !Y.tar contra 
que a inteligência e o * as perplexidades e os 
saber acrescentam à W,d~o nosso ejpí
pureza da nossa hu-'1~ano e da 
mildade natural de sa própria fé r~e;;;;.;g;;;Ios;;;::a:v
seres humanos, cons- ~ papel espec1fico 
cientes ou mesrpo in- do que o nosso cristia.-) 
conscientes de sua su- nismo trinitário chà
bordinação natural às ma (lê @pfrUu "Santo, 
suas Origens e ao seu ~ceira peaga da S. S. 
Fim, que transcendem Trindade. _ E' a Ele 
da simples natureza que desejo dedicares. 
criada. Daí ter Jesus tas mínimas medita. 
Cristo, como aliás tq- ções da Quaresma. A 
dos os Seus Precurso- começar por uma õb· 
res na ordem da pro- servação que me pare· 
cura mitológica pré- ce exata e confirma a 
cristã, confiado nas sentença que invoquei 
almas mais simples de início. O Espírito-, 
da espécie humana, ~anto é a mais des· 
nas mais desprovidas lembrada das J>êBSoas 
de bens terrenos ou da Trmdade, especial
mesmo de dons inte- mente pelas camadas 
lectuais, para melhor sociais mais cultas. 
compreenderem a Sua Creio mesmo poder di· 
mensagem transcen- zer que o culto do 
dental. pírito santo cresce 



e perspectivas 
Tristão de _4thayde 

N e n hum contraste Mesmo que essa men- mitem) os ensinamentos 
mails impressionante e sagem não pretendesse, básicos de Metternich, 
significativo do que en- nem mesmo pudesse, ser no sentido das soluções 
tre os do i s discursos um -er<llQ>ama analí!Jco r baseadas em conversas 
q u e pontuatám, em ~ ~ua extrema de gabmetes o!iciais e 
janeiro, o melancólico concisão (literariam__ente ~n)não na c o n s u 1 ta à 
aC'ontecimento com que uma qualidade, mas I>OiUV opinião pública e ao es
se iniciou a quarta fase liBcamâ~um v_azio) e pírito da História. O 
da nossa terceira Repú- sua re ucão dos dados g r a n de chanceler aus
blica. De um lado, uma fundâmentalS do riÕVo t r í a c o representou a 

-Lmensagelll---Se.Ca, árida, Governo a o"iilem e es- 1 vitória da Coligação con
•tec..h&la.. embora digna, .Jabilidade_J,nao "ordem I servadora e aristocrática 

mas cuja unica quali- e progresso", nem~ / contra os rumos demo-
. d~~e marcante foi a. con~ ~') para que 1 crátic'os _e históricos da 
~ CISao. De outro um__m:Q- tudo mais possa ser re- Revoluçao Francesa e do 
_\ grãrrl~ aberto, _ru:ejado, s o 1 v ido ·__:_ justificam e~írito moderno. Tudot==" 

fecundo, cujo único perfeitan1entE! a quali- isso ficou historicamente 
defeito real foi a proli-r ficação de estâtiéa e condensado numa pala
~e. De um lado, o imobilista para um a vra célebre atribuída a 
Br~tático. De outro Ja ti tu de radicalme.nte Metternich: .Nichtvom-

9 o :Brasil dinamico. A "'C o ris e r v adora, anti- platzU?~n._ ~ca
mensagem do Brasil es- n·eformista e_J: allTrà- analiticamente: não sair F 
tático fez, implicitamen- rex.Q!y.cionária.'do discur- .do lugar;:nãa se mexer, 
te, a apo~ go status so. Essa mensagem, con- . ~a .... Aquilo 

=\-quo, d9s mstalados, do siderada em sua posição que o nosso povo.J.joco-t:::
to:!Oh_ili~o. A o~ação do dmes~ra e delineadora de samente, ~ib~ía a uma 
Brasil d 1 na m 1 c o nos 'uma filosofia pontica. é sentença getuliana pro
mostrou um povo em típica da inV'Olução gra- vavelmente apócrifa: 
marcha, cheio de proble- dativa que veio a ter o deixar coniU;::estâ para 
mas, . mas dispo~to . a ~ovimento d~ 64, a par~ ver como fica. Depois do 

~super-ª= los. O primen·o tu·. de suas ongens e a~e vendaval da Revoluçãú 
nos aponta como uma hoJe, ao longo das tres Francesa e da vitória re
ilha segura e em plena fases já ve~cidas e na !ativa dos ideais detno
paz, perturbada apenas P e r s P e c _t: v_ a de uma cráticos e republicanos, 
pela instabilidade atual quarta _em miC:o. . . . os Aliados imperiais -
no panorama das rela- Sua mvollfç~o hi.st~r~- Rússia, Prússia, Austria 
ções internacionais, tan- ca nesse decemo · fm ~ti- e a própria Inglaterra, 
to no quadro político, damente - do sentido vitoriosos pelru, 
· . · . . . inicial de reivindicacãof . , . a r m a s 
IdeologiCo e mIlita r, d 1.b ·d d da d " contra os exerc1tos napo-

~ a I er a e e emo- 1 A • t . 
como no economico e . . . , . . . eomcos - pre end1am 
financeiro, em virtude cra<:a, Isto e, d__a part©· reagir contra a. acelera-
da d d . 1A • • paçao do povo no Poder cão histórica 1que a Revo-

~ 
on a e vwenCla m- d t' d d' . -~ 

dis • a d t · e a garan Ja os Irei- lucão Francesa represen-ClplUla a, es rmdora t . d' 'd . t " _ i - . - OS In IVl UaiS, COn ra tava fPt'n~ndo OS nnn 

• mesmo naCional, que ... amea~·· em_fi4 ~!j"' ' ' . ~· abala os alicerces d a l . . ? . ' _ '..- ~ l~o do tem-
. d d 'd ? , tiflcaveis ounao, de uma po e pretendendo parar 

saCie a e oci. ental. J. Re211õllêa SÍÍÚÜcalista e - . . . -
Sem falar no bode ex- - . . , o cursoãa Histona. 

~ . t. . d ~ me s m o Sociallsta, , o resultado bem Vl·mos pia ono o Pouroleo... d . 
C ~t Ctista e uma concentra- ~que foi· desmoi·o on ra essa onda d e - . · · -
agressividade e de ins- çao crescente da Au~or_I- ame o gradativo ãe 
t b.

1
.d d . . dade e mesmo do Arbitno tottos os Imperialismos a I I a e umversru.s que t 

nos cerca, o remédio - para o ex remo con- tradicionais e • desgra-
tl·ário. Essas metas ale- d t único sugerido foi:~- ça amen e, s u a sub -

..J gadas para a conspira. t'tu·c- · 1 d e m ..e. estabilidade... 1 I , ao ... por novos Imo 
' ção de 64 foram logo perialismos totalitar' I·o . como penhor essencial 

d desaparecendo. E pas- Mas "that's another st -(-o progresso e do bem- sando a metas opostas, ry" N·~d f d estar de todo 0 povo." . · ao e es azen o J. 
que mantiveram o novo ~HI'sto I·a q t Y. ;:tPor outras palavras or- ~ .Histor ue se cons ruu. 

de t b.
1
.d d ' ::.!crescentemente garrote- a História como não m e es a 1 1 a e como \ , . . ' 

metas primordiais; pro- ado e a distancia. Quan- atrasando os ponteiros 
gresso e bem..;estar como to ao noy~_g_uatriênio, de um relógio que se che-
derivados e consequên- senão ao novo decênio,!.::- ga à hora certa... 3vr/ _ /11 :f 
cias. Nem um~ala- \ ame-se na perspectiva dy O outro exemplo de es-
vra sobre os grandes pro- um agravamento no sen- tática anti-histórica é P 
blemas em jogo: 0 voto tido do autoritarismo, do da Inglaterra depois da. 
pop~.~b~as- centralismo e do . eliti~- Primeira Grande Guerra. 
corpus, a~(:!en- mo. Em suma, do Imobi- L~ge fizera um 
s_ma _pl:éyia,_,__.a o.!li_potên- lismo social, que m e governo extremamenre 
cia do Poder Executivo, sugere dois ex em p 1 os dinamico, m~ra 
a subserv~ Poder históricos, um na linha no fracásso d o s Da~
LegiSlativo, a redução de de um grande estadista danelos. O povo inglês 
garantias do Poder Judi- e outro na de um gover- chamou então os conser

-~ciário, a marginalização nante de baixo gabarito. vadores ao Poder, confi
"1da mocidade, a decapita- O primeiro foi Metterni- ando este à direção de 
\ção dos sindicatos operá- ch, posto agora de novo um obscuro político con
rios, as violências paliei- em ~oda pela eminênciap servador: Bonar' L a w. 
ais, o aumento da cri p~a do Governo Nbron, Quand«;> os jornalistas lhe 
minalidade e dos assai !! Secretário de Estado perguntaram pelo seu 

I 
tos, a tortura, a ilegali- Kissinger, que ----a:edicou, • progra:m&. dE: governo, !i
dade das greves, o custo aõsmíãlltecessor secular mitou-se a responder no 

\
crescente da vida, a re- no Império Austríaco ~[ais puro humour bri-~· ..... ~-
visão constitucional, a do início do século XIX, t~o: ~ fazçt nada. 
desnutrição endêmica do \'su~ te~ d~ou~ad9 ~ 
povo, as reformas do en- \lem Harvard,_. ~-" Qualquer seme
sino, a crise do mercado E que, no substrato de Íhança com o nosso caso 
de trabalho intelectual, sua!_peregtllJações inter- é mera coincidência. No 
o desemprego no tl·aba- nacionais, aliás habilis- último decênio o <we 
ho manual e tantos ou- simas, está pondo em houve, entre nós, foi 

tros problemas em aber- J)rât1ca (quanto as diver- apenas uma inversão e 
to ou em plena crise. sidades históricas o per- pers ectivas. 



• • menino e o rio 
~ · Tristão de Athayde 

A exemplo de Pégu:v., --T'a a instituição consti- tuoso, tão diferente 
não creio nas revolu tucional de um regime hoje da aldeia tran
ções violentas, que só de Justiça. S devotei · quila de 1893, caiu 
de sécufo em século e 1 todo o início e o curso uma bala de canhão 
por exceção mudam de mlrili.a mocidade à de nossa Marinha de 

"'i realmente os destinos cultura literária e o Guerra (talvez por ser 
da humanida e. Só centro de minha ma- meu pai um florianis-

~ creio, cad_a vez mais, 1 turídade à procura e ta exaltado ... ), na mais 
nas revoluções lentas e ao encontro da Verda- desgraçada das guer
pacientes, feitas de · de, no crepúsculo da ras, a guerra civil. Em _ 
baixo para cima, de exis.tência me v o 1 t o cqmpensação, na fren-' 
dentro para fora, em apaixonadamente pa- te do nosso jardim, 
nome da liberdade e ra a liberdade e a jus- corria um riacho pe
da justiça. Liberdade tiça, a fim de que as dregoso que descia do 

~e justiç~filtradas ,es~rlJ.turas sociais, lon- Corcovado cantando 
incessantemente _ na ge de concorrerem pa- sua canção líquida de 
consciência dos cida- ;:;J ra a afar_ a cultura cada dia, ent:r.e J?edras ~ 
dãos e no corpo da co- intelectual e .corro~- e.mrencas, a.Q__longo da 
letividade, represen- .tJ~rem _a cp~tura ~ell- Rua das Laranjeiras, 
tampara mim o binô- g~o~a, filosoflca e Cie~- em busca do mar. Nos· · 
mio em torno do qual tl~Ica do povo brasi- fempos de meu pai me
deve girar toda autên- .leu·o! concor~am para nino, contava-me ele 

- ' ti c a transmutação de sua mtegraçao. que P_a&ª'va pedá~o 
... valores tanto em nos- ~ Se me for lícito pois na ponte, construída 

sa terra como no mun- reviver o traçado de eml576 sobre o rio Ca
do de ue participa- uma vida sem qual- rioca, no Campo das 
xgos. Serão elas as ba- q~er relevo pessoal, Pitangueiras (c o m o 
ses espirituais e mo- mas int~grada vital- ~- eram saborosos DS no
rais, sociológicas e téc- mente ná própria evo- mes de antigamente!), 
nicas, de um Brasil in- luçã.o do mundo mo- atual Praça José de 
te grado em suas pró- · derno e do nosso povo, Alencar, na diligência 

.. prias_tradiçõ~ históri-, nes_sas oito décadas de que o levava ao colé
cas e psicológicas. De ,f sua história, é nesse gio em Botafogo. O rio _ 
tim.Brasil volta:do para :/tr!Ptico cultural, creio de minha infancia, se 
a realizaçãruie um hu- eu que se poderá eil: já não chegava ao mar 

- , manismo brasileiro. à quadrá-la através das todo ele a descoberto. 
luz do qual poderá co- vicissitudes, dos avan- seguia assim até a Rua 
laborar com as gran- ços e recuos que, do Ipiranga, guardando 
des e pequenas potên- . último decênio do sé- quase toda a frescura 

,,cias, para que~ h!J:?er- cu~o XIX; me trouxe das matas do Corcova
li trofia tecnológica ar- agitadamente -ª- ~te do onde nascera. 
ma ~e dois gume:, co :: a]ltepenúltimo do sé- 'F D~sde então, porém, -

' mo está cada vez mais Cl!.lo XX. Essa tríplice fol'am suas águas pri-
demonstrando ser não ::f etapa, em que o mun- vadas da luz do Sol e 
se volte contra si ~es- do das forn_ws aparen- das estrelas, c~dor 
ma e contra a hurnani- tes das coiSas, do co- hoje na sombra en
dade que a criou. E à meç? ao fim de minha . furnadas em um túnel 
qual pode e deve ser- mocidade, se integrou de concreto armado, 
vir se o homem não se no mundo das 1·eali- reduzidas à triste con
co~verter êm escravo dades essenciais da dição de coletoras de 
d-ª:_:m~na, em vez de ~dade a ulta, no pia- ~etritos e até mesmo 

1
fazer dela um instru- n.alto _cent~al de uma, Ignoradas pelos pró
menta delibertaeac)ldo ~a Ilumma;da apa- prios habitantes da 
pró:grio homem,· como · nas pe1a graç~ reen- metrópole, a quem ba
pode e deve ser. ç_ontrada da Fe_ e pelo tizaram com seu pró-

Quanto a nós brasi- enco~1tro b~ndl:o de prio nom~ cariocas F 
leiros em face das um~rnnde amm, e que que somos com certa 
condiÇões reais do c?ega ao cre~sculo nostalgia do riacho li-

1 nossõaesenvolvnnen- fmàl devotada a luta vre que nos viu nascer. 
tÕhistórico, para que \ ~~r~ ad opress1io e} jt Se .P~r~~tissem,._ao oc

(~ sea1cance o dOmfiiio zn~quz a ~-.essa t:I- togenar10 de 73, for-
·/ daJ'ustíça que não te- phce sequ~ncia, repre-· mularum voto emme

m"Q§, é preciso instau- se~ ta, crei<;> eu, 0,.. que mó.l:ill. _do _ menino de 
rar rimeiramente o fm uma tnlha efeme- 93 no vale das Laran

ommio da Liberdade r~ na flores~a, que 0 Jeiras, e já que seria 
que nos falta. De mo- m~t, rasteiro reco_: - difícil ~titl.l.ir. ao rio 

-:: QQ_gu·e a substituição ~ novo amanhat::~e minha infancia o ar ? 

imperativa. de um Es- -,e par_a sempre. li v~ .que perdeu, resti
tado de Fato por um Nos fundos da chá- tuam, ao povo brasilei
Estado de Direito, na .... c~·a verde da Casa rode minha velhice, o-"" 
base da livre informa- Azul em que nasci, nd ar livre que também 
ção e da participação I CõSm~Velho, e no pró- perdeu. ·Pois se as 
efetiva do povo nos pno dia em que veio águas passam, os rios 
destinos da nacionali- ao mundo o menos be- ficam. E os próprios 
dade, é para nós o pas- licoso · dos cidadãos 1 túneis tefm1nam por '· 

- '-ç:o ini~ial e decisivo pa- deste nosso Rio tumul- nos 'restituir a luz. 
. .... 


