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O novo 'crime de hennénêutica' 
MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO • 

N o momento em que parece esmorecer l 
a discussão sobre o contr~o 

do Poder Judiciário, merece atenção espe
cial um fato que contou com a participação 
do nosso grande advogado Rui Barbosa, 
Em 1896, era presidente do Estado do Rio 
Grande do Sul Júlio de Castilhos. Aos 28 de 
março desse mesmo ano, o dr. Alcides de 
Mendonça Lima, ex-constituinte e juiz de 
direito da comarca de Rio Grande, quando 
da abertura da primeira sessão do júri, 
declarou inconstitucional a lei rio-grandense 
que modificava tradicionais caracteristicas 
do júri popular, negando-lhe aplicabilidade. 
A Constituição republicana declarava man
tida a instituição do júri, enquanto a legisla
ção daquele estado resolveu traçar-lhe mo
dificações acentuadas, como a supressão do 
sigilo na votação, que servia de garantia à 
independência dos jurados. 

O comportamento do juiz atiçou a pre
potência caudilhesca de Júlio de Castilhos 
que imediatamente determinou ao procura
dor-geral do estado fosse promovida a res
ponsabilidade do magistrado delinqüente e 
faccioso. 

Diante da decisão do Superior Tribunal 
do Rio Grande do Sul que preferiu enten
der o juiz como tendo excedido os limites 
das funções próprias do cargo e, portanto, 
condenado a nove meses de suspensão, Rui 
Barbosa foi convidado a patrocinar a defesa 
do magistrado junto ao Supremo Tribunal 
Federal. É quando Rui, engenhosamente, 

reconstrói a lógica apresentada pela acusa
ção, esclarecendo que, na realidade, o juiz 
estava sendo acusado do que ele passou a 
denominar de o novo crime de hermenêutica. 
A questão detinha-se sobre o significado da 
palavra "!fl'llida na Constituição, que dis
punha: "E mantida a instituiçto do júri." 
Em principio, o preceito constitucional pa
recia claro, mas sua interpretação tleu mar
gem a resultados diversos: uns entendiam 
que o júri deveria ser mantido na integra, 
enquanto outros achavam que bastava a 
instituição, enquanto tal, continuar a existir, 
ainda que modifiCada. O significado e o 
alcance do texto de lei é um problema típico 
na interpretação das normas legais, estuda
do pela Hermenêutica Jurídica. 

Com base em estudos feitos no antigo 
Direito Romano e sob o argumento de que 
o juiz só é responsável por suas decisões 
quando agir com dolo, fraude ou concus
são, Rui sai vitorioso no Supremo Tribunal. 
A conclusão que se apresenta é a de que o 
erro de hennenêutica, por si só, não autori
za a punição. Independentemente da serie
dade da culpa, segundo Rui Barbola, é 
mister que exista averiguada a intencionali
dade, isto é, a consciência maligna do abuso 
cometido e o ânimo descoberto de rasgar a 
lei. 

Esse é um exemplo qué se desdobra até 
os dias atuais. Muitas vezes não Jica claro o 
que se quer ou o que se pretende em termos 
de controle externo dos atos da magistratu
ra. Além das já existentes Corregedorias, 

propõe-se a criação de Conselhos de com
posição mista, com poderes de ingerência 
sobre as decisões judiciais. Por outro lado, 
os juízes argúem a sua independência como 
. requisito fundamental à tomada de decisões 
imparciais. A livre convicção do juiz não 
deve ser confundida com um ato de arbitra
riedade, muito porque a possibilidade de 
meios recursais serve também de garantia à 
correção de decisões eventualmente malto
madas. Vale lembrar aqui a lição de Tércio 
Sampaio Ferraz Júnior no sentido de que a 
solução judicial põe um fim ao conflito 
apenas em termos de controle social, o que 
faz com que o inconformismo, próprio da 
natureza da demanda judiciária, permaneça 
além da sua decisão, por parte do vencido. 

O debate sobre o controle dos atos do 
Poder Judiciário, em geral, apresenta-se de 
forma velada ou pelo menos malformulado. 
O que parece estar por trás de tanta inquie
tação, não obstante a crítica que possa ser 
feita à formação de alguns juizes, é a tenta
tiva de um controle político que, democráti
co ou não democrático, fere a essência 
própria da prestação jurisdicional. A ironia 
de Rui Barbosa ao apresentar o crime · de 
hermenêutica parece querer ser levada a 
sério nos dias atuais, o que faz indispensável 
o aprofundamento do debate sobre o méto
do de realização do Direito, para não falar 
da infmdável questão da Justiça. 

• Pesquiadora da FundaqAo Casa d• Rui Barbosa e 
proteuora das Faculdades Integradas CAndido Mendes
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DOM LUCAS MOREIRA NEVES * 

As~ ulh - Be ... 
· ~.!:"_!!~r_es= eiD . 11 1 

oU<>vens imaturos) que deverão, du
éalítê muito tempo ainda, juntar mui
to, entesour!lr_; são algo de acabado 

' Arcebispo de Salvador, primaz do Brasil e 
presidente da CNBB 
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JORNAL DO BRASIL 

1~ /'f 11'1 r5' 

CoDI os olhos 
na paz 11 

LUIZ FELIPE LAMPREIA* da paz na região, onde o Brasil, sej~ F 
effi_llÍ)l.el-governamental, §.tia atra-

M in na visita a Gaza reveste-se vés do setor privado, deverá ter par-
de especial importância, fiCIPãçãõ importante, a exemplo do 

momento em que o povo palestino que já ocorreu na Conferência de 
ewpreelllle notável esforça...em. uma ~::t Casablanca, em novembro de 1994. 
imensa gama de áreas. A histórica F o projeto de um mercado comum r 
Declaração de Washington, firma<ra no ~dio, de contornos 
w_ Rablõê Arafat em abril de proféticos e visionários, começa 
1994, e o Acordo sobre a Faixa de p~retos k:: 
Gaza e Jericó, assinado no Cairo no e realizáveis, e e um aspecto emble- \'" ... 
mês seguinte, constituem-se em do-f mático do processo de paz que se 
cumentos restauradores lignida- realiza na Terra Santa. 
e aguele povo. Não obstante as A persistência do conflito no 

étapas difíceis pela frente, relacio- Oriente Médio obrigou o Brasil, 
~à implementação do rocessof muitas vezes, a assumir posições 
dj01uto~rios ocupa- que, se não desagradaram a uma das 
dos, é _justificadamente ampla _a ex- partes, certamente não eram con- -
pectatlva em torn~ .d~ concluta\do sensuais entre os atores envolvidos!= 
Acord~ lntermedJano lsrae_ -0 ~· no conflito. Em todos esses momen-
conhecJdo. com~ Oslo-2, C~J~ .assJ- ~ tos- desde a histórica votação na 
natura esta prevtsta para o mJCJO de f A bl · · -G 1 d N - u · ~~ 

h. 0 8 .1 ssem~s oi-
setembro em Was mgton. ras1 d · ·d·d 1 b · d o ..... , . • • . ..,.---...1 as pres1 1 a pe o em a1xa or s-

·- conf1a em que hderes 1srae enses e :..do~' h- ·1947 · · 
I · · · -----f ços W11L _ l:!ran a.._em , que cnou o pa esunos pross1gam com es or E -t -:r a· 1 ·· 1 

• • 
=l com vistas~ ob.!_er soluçõeSrilütUa- ~ ~-º~- ~ sr~: at~4~ co~~~n~o ·- mente aceitaveis, que levem em con- apolo as eso uçoes e . _o 

ta . d l'berdade se~uran V Conselho de Segurança, a pos1çaol 

~I 
os anse1os e 1 , - . . . . • ~ 
~d d d 0 s p 0 v 0 s braslletra guwu-se pela estnta ob- r ça e OJ.B_nJaao.e. c , . . . . 

e~volvido; serv ". . .o trett . o ai, 
o Brasil-qu~o a aos pnnctp~os est~belec1dos n~ Car-

:::j JJ.N W A entidade das Nações Uni- ta d~s Naçoes Umdas e pelo ~mcero 
das voltada para a assistência aos deseJo de paz_. Ca~r~ 
refugiados palestinos - t~a -~ tanto , ~u~~nr d~ iorma cabal seu 

::;f a'!!!'! i ar esse esforço. Pa~o, reu- pgpel histonco, e mtegrar-se _resol u I 
nir-se-ão em Jericó e Gaza, no come- t~ente no conserto das nacoes em-
ço de setembro próximo, autoridades ~nhadas n.esse esforço de pazlr!é-

~~ palestinas e um-ª..,Missão Interdisci- d~xemplar. JJ' 
plinar Exploratória brasileira, a fim f' --1 Brasil, árduo de sor da via -

""'' çk. examinar formas de ~pera_ção != d octa • r a a solu à o de i\ 

r 

nas áreas ~e~gricultu.ra, .tra~sE_Ç>rte, ~os, tem tido~tuação destaca- /i 
~ ~ sanea~e~~· m?~u- l da em negociaç_ões de paz e na for-
caçao e admmJstr~Q.llilbltca. • . 

· O Brasil acolheu com viva satis- maçao de consenso~ JJllpQI!an1es 
fação assinatura do Tratado de Paz f~r~s in~ais. Nã~ ~oderi~, 
entre Israel e a Jordãnia, realizada portanto, o governo brastletro det-
em Wadi Araba/Arava, em 26 de xar de maqifestar o seu total apoio 
outubro de 1994, de cuja cerimônia ~ iniciativas de paz __gue. 

1\ participou ~_EW!o chancelet ~si-~ estão sendo negociadas e imglemen-~ 
~ lwo, emba1xador Celso Amonm. tadas no Oriente · ·o, congratu-

-1 Esse auspicioso esdo ramento..eia F Jan~-se com as pmes envolvidas e 
;:,f n~n a.me~tadas ex~tat!vas augurando-lhes oundhores êxitos. r 
, 1 para as negoc1açoes de pa~o r Est ;- levo em 
1 n~o. a e a me~sagem que , 

Me · bé nome do presidente Fernaudo Hen-. nc10ne-se tam m~o . :~.,,r 1 :::f~, a realiZàção da Cúpula nque Cardoso, ao_s _ e_us....LW.l<Úoc\1- · 
Econômica de Amã, em outubro tores em Israel e om <Jaza. 
pró.ximo, que pretende transformar 
em ganhos econômiCOS OS avanÇOS • Ministro das Relações Exteriores 



RUBENS A. BARBOSA* 

IN g_fu:a§il temos a~ 
- olhar Qara o que os--.Q!!.!r.os 
f~ e, ãs '{_ezes, sem nel.lb.wn.!_!ti-

::1 t~, passar à imitação puraf 
e simples. Nem sempre aproveita
mos aquilo que realmente poderia 

-4 su_útil Qara melhorar usos e costu
mes de nossa sociedade. 

4_ De mtiíJía v1vênc1a na filgfá~a, 
posso dizer que o funcionamento da 
loteria nacional e da distribuição 
dos seus recursos é um exemplo típi
co dessa situação e merece ser estu-

l receberiam 13,5 bilhões de reais, ou) 
~a, quase 2 bilhões por ano. Cada 
uma das cinco causas sçria contem
plada com mais ou menos 400 mi-
lhões de reais anualmente. 
A~ também qlie para 

as cinco diferentes áreas haverá uma 
entidade responsável pela seleção 
dos projetos e instituições a serem 
beneficiados. No caso das artes, por 
exemplo, a decisão cabe ao Conse
lho das Artes da Grã-Bretanha, 
equivalente ao nosso Ministério da 
Cultura. 

0 sistema está funcionando pl.eJ b-
dado. Ir 

XY"( A 
1 

. . 
1 1 1 

namente, com o controle da socle-
'Yl;· otena nacwna na n aterra, J .. · d 1 · b d 1993 . ::: dade CIVIL Os recursos fluem para F 
I cna . a por el ~m out.u r o e ' e todos os _p_Qntos do país e ajudam a 

praticamente 1 ua1 a nossa sena, e w ~t d -. -. -. - . ·d d · h d -=---- =- ,.,.. cen enas e llliCiatJvas cons1 era as 
mcorpora os c ama os togos 1u:.· d d · · 

l tà'fffaneos, equiVaíentes às ''Ill~adi- mer~ce oras ~sse apow: c~-
has,, B ·1 E t t ~ port1vos, galenas de arte, orque~-n no ras1 . n re ou ros asnec- 1_ ~ . _ . 

tos relevante ' a 1 g~la - - t~ expos1çoes, proJetos de~r-.::t , e 1s çao _ _ b . . 
estabelece que a loteria será condu- vaçao e restauracao e o r~s SQ.c~s . 
zida pelo setor privado e regulada O g.ov~rno, dentro da ~awr _trans- ~ 
por um diretor-geral, designado pe- harencl~, ~ a2.Qf.!_edade 
lo governo. t do destmo dado .a cada ce~tavo. . 

O aspecto _gue me interessa_rss- ==I Em nosso pai~ a .. lotena .esp_~~tl- Yi 
==f s.altar aqQi, pela rêTêvância para 1U! •. ~, a~a, a _!.a~padmha e, 

nosso país, diz respeito à distribui-}• m~e, 0 .bm.w.~epaw ~ 
ção dos rendimentos. A legislação m~ ~e realuia.pop.ulaça.o, sem 
in~ que os rendimen- f que a soc1edade t~nha c<mhecJmento 

l) 

tos se~ão destinados a cinco "boas cla~o dos bengicws, dent!o do qu,e 
~··: obrâs sociais, ~. espor- os mgleses cha~am_ de boa~ c.ausas. 
~ património histórico-cultural e Segundo a le. 1sla o braslle1r da 
projetos espe,c4i$ aprovados por ::l lo~tJ..va, QQ!.txemP.Lo, so-~ 
comissão designali.i para preparar' mente um P.Er cento dos rendLmen- 1 
as celebrações da yjrada do seêüfo" t~~ ~ ~n~lizado para aplicação pelo ' 
- Do total dos rendimentos um M__Jmsteno·da Cultura. 
mínimo de 28% das vendas tot~is da~ A loteria rutcional do_Rein.QJ,!ni- . 
)oteria está sendo destinado _ é!_nual- Qg_geveri~ ser mais be~XIDJ.linad.a r 
mente, às cinco boas causas, por um para._servtr de exempl.o..de..c.om.o..ad-
pen Õdõde sete anos. V mj_ni~raz_e~e~ente,. com ver-, 

~ . 
Adicionalmente, a repartição to- ~ ~e1ra _e~c..!:!_Qaç~Q. soc~e 

al dos rendimentos é a seguinte: v oi um e de recursos_ gerados pela 
50% para prêmios, 1~% de imposto p~e. O~verno Fer-
para o Tesow:.o, 5% de custo~ e 5% nando Henrique Cardoso e o Con-
qe comissão pará o~dedores. A g~~~o , ~o contexto das revisões 1~- nt 

· emoresa que ganhou a concorrência ~ t 1 v as que e~d oJI 
1 tenciona manter seu lucro médio . e~s, têm todas as condi-
\ a~1-go de 1% da receita bruta. / ções para r~brir me jmpQrta01e 

:::::/ sucesso da loteria nacional foi~ tema. 
~ ~Em três meses de funcioJ ;:,\ Devtmos~nsar concretame.J)te 

Ramento as vendas semanais atingi- ~revisão legal de forma a au~n-
'l!.m aproximadamente 90 milhões t~Q_,conjunto dos rendinu:ntos 
Qe reais (60 milhões de libras). Com das loterias, ~celas destinadas 
a chegada dos j~gos mstanfaneo~ ás obr~s soc1ais~s. ~s 
em março, <~ reç.:;1ta aumentou para ~ã:Q.!i.e.nossQ..ru!.ln-

150 milhões de reais. mõnio histórico-cultural. instru-
A estimativa inicial de alcançar m~'!!_o~v~a 

vendas de 48 milhões de reais por ~ ciáadariía e-de oroiecão externa do 
_, se~ana, nos sete anos da licença. já Brasil. 
-, fot ultrapassada de muito. Na hipó- ------------

1(' ' con~ervadora. as boas causa~ Embaixador do Brasil em Londres 

\ 
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-t)qJ~S Justiça: recursos para avançar 
,cl:,SBOA DA GAMA MAU:HER • tar com poucas vagas que nos eram este curso se repita com maior nú. 

1
. poderia e~ atrelado a ne.n.hY.!}1 ~ 

~ destmadas pela Fesp ou pela UerJ, mero possível de gerentes e direto- o~. ! 
A moderni~ tão j?lem cursos que. aten~m Qarci<!J,-Y res. I So_!!!9S um poder porque somos l 

r~c~a - _pela sociedade, mente a nossos ~nteresses. _ Estamos apenas começando, f<' o único ent~ dg Es1ado Democr_ãt~-
p~la opm~ao pubhca: e mesmo por ~ R:esolvemos ~mver,ter a ma o des- mas posSô aftrmar que hoje a~- co com~ '}11Ss~o d~~olv..e.r ç?n_lll-
n_os, mag1strªd-ºS... nao pode_ prc:_s- ._ta....ll.la, e ~otan,nos _-ª-n?s~a ~sçol_a \ t la de Administração já tem capaci- tos em uluma mstancta.. No d1a em f 

'

CIDdÍr deU~ esforço de vaJonzaçaoJ CQm Uma CapaCI~açao mlntrna.._estl- aade de minis!rar, através de _.Q_ar-~ 91J.e, a partir de Ua\quer S~e 
de seus se~v1dores. . mul~ndo parcen~s c?m. ~tas e QU- cerias e de conv_ê_nios do mesmo controle,~ao !,.J!m JUIZ or 

I A_ Just1ça do_ estado do R1o de tfa§_tm~rtantes mstttwçoes de en- tipo com outras instituições, núme- reformada .pQ[JlUªIqu~~ outro po-
~ Jan~tro tem hoJe c~ ~@ 13.oop smo do _ estado, desta vez ro maior de cursos, muitos dos de_!'_,_estarem~s. ~ubmet1~os a um 

serv1dores q~e carecem do .c~mhec1- ~)desenvol~endo um perfil de Í~u;os jt!. quais de menor duraçãç, mas não . Estado Au~ontan\). Por 1~so, temos 
~~nto atuahzado e ~ecessaoo p~ra que. efetivamente ateq_~~m __ O?-- menos importantes do que este, co- que .l!!__ncwnar adequadamen~e, f:: 
h~ar com os desafios Q.Jl.e-.K. tm- IIZ ~ss1dades de uma atl.Yidade t~o mo os de Micromformfttica, Quali-~ com recur~os suf1c1~ntes para. na o 1 poema êsfe p~Ç_esso mQdeqtiZãâ~r ~ smgular como a nossa. A qarce4a dade em Serviços, Atendimento ao sofreri?os mter~ençao ik._!erce~ros, F 
q~ nos pr.oJWllOS faZ$!r. Nao ex1~- que fizemos co~ a F~sp.(Fun~açao Çliente. Direito da Cr~ do ~e, n.ao_raro, saQ_partes. . 
te alternativa de busca de produtl-r Escola de Se.rvt.Ço Pubhco), ligada Ad 1 t S r b ( Ate or ue, n este e um F 
viaaae e eficiência Ql)_prestaçãQ.'de à- secretaria d~ A(hninistr~ão do l~Le~c_etn ~· egcuratnçat no r~ta- poder que é exerct 0 em todo 0 · · · d. · 1 · d - d d - !!!.Q.....!J.Ql açao e on_ra os e...Jllill!os E 1 • ~1 s~ue prescm a , esta o, começa com a ~oor ena~a? 

0 
tros~ stado sem qua!SJ..uer ~o comp e-

(de um mvesttmento consistente no desse I Curso de Gesta o Estrategt- ~ · 1 t . h . mentar na esfera local. Os poderes ' 
ser hum o. - ca, mas, certamente, faremos mais. , e~co a es a OJe, ~m ~sJ,_es execut1vos esta@gis_p.o.dem_CQiltãr 
~ o reJa ão · istralllra, já 1 Este curso foi desenhado para? ~preparada para mlms-

1 
cõn'iõãpoio ou agir solidariamente 

contamos co uma estrutura ade- 1 atender a trêsnecessidades esQ.Çcí~ trar ft~"~!m:/,. d~ :~Ao _8.! 1~=· com as prefeituras municipais. Do t 
quada ~a o .aperfei~oamen:g-~o~ ...fu;as: recicf~em dos nossos direto e~~ ve~ serv.l · mesmo modo, há uma clara divisão 

~~~ @~a __ Sf_ola res, superintendentes, supervisores p~~-es~aremos com ) de tarefas .entre o Legislativo esta .. 
, da Magistratura, possivelme!ltÇ a e chefes de seçã_o; a maior integra- a capacidade de ~mzar 415 tur- dual e as Câmará'Sa'eY.e.reador~s. 
m~'!!__ ~~i'elhàéla.-de _lodo o ção das equtpes; e a maior llexibili- ~e..R..6.QO ser- ( Os poder.es wdiciários de nossa 
paí~. ara _ c'!iiirit sua ..missão. dade nos usos dos nossos recursos ~ Y!QQru. Ç_laro es~ que, para qu~ federação são necessariamente solitá-

.._r Quan e re com as condi-1 humanos mais especializados, uma po~mos cumpnr essa ~a, e ·rJ2s em suas func.ões. No estado do 
' ções de treinamen o e nossos ser- vez que o curso nos permitirá iden- pr_ectso q.ue ~lgumas condtçoes es- Rio de Janeiro, repito, sio mais d~ 

vidores, verifi@ que a Escola de tificar novas vooações~r tejam_ sattsfe1tas. . . 800 serventia~. isolada~ ou reunidas 
Administração tinha uma resença efetivamente cargos que eventual- Nao ~oderem~ prescmd1r _ja nos 8 ó .---=- s · Ó· 

~~ muito tímida n · r 1za- '!f mente estejam vagos. cooperaçao dos Podere~ Executivo rio, a em do fórum da ç~ 
çao, e. que precisava ser adequada O curso de Gestão Estratégica e egi a tvo,. n_a gar~ur- \ ....J .for 1ss,9J.Je.mos .QUe fazer fundo-
para trabalhar na direção desejada. foi concebido como ~a. furmuá- sos orçamentano~~ü!IJ!de- oar a JustJ@ v~er-

Fizemos um esforço p~rt~~ ~prática Q.ara_respon.dermos 9ua?a~1:nte os_so-!J.Yêoi.os com as vjdore~, para que se aprfei~Qe,m e 
~~~1. as demandas das nossas cerca de~~ mstttuJçoes envolvidas. Devemos dignifi uem a i~o_pUQ]ICll~ a 
Antes, participávamos muito mar- 'S'OQ sery~ oLBJio_r.!lQs_Jias entender, portanto, que despesa ~ q m m · s, e que no seu~l 
ginalm~dos ~~~lh.adas_pelo in.terior numa ati'0fade e.ss~ciaL @lll9, a, d' -a-dia forta a ~.. , 
~do. Não por falta de boa Q.Q_ma.QQ... em todo tipo de serviço. .i!Jdicante não_é ~U~Q.,_mati_nvesti- reito. r 
vontade das instituições, mas por Estaremos envolvendo inicialmente mento. Estamos investindo na me- ---------------
falta de capacidade física de nos apenas 10 est.agiário!iz mas espero ~ltl:llli:.Q .wen- Desembargador e presidente do Tribunal 

atender. Tínhamos que nos CO!!ten- que até o final desta administração _9..al. que pela sua natureza não de Justiçado Estado do Rio de Janeiro 

.... 
""" 
~ 
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MARIA LUIZA HUSSAK VAN 
VELTHEM • 

A vida elll outro plano 
te, dada a velocidade das grandes exploração de ~tróleo ), sto ~- \9'" mente, n~o~ leva em _conta que, ~-

)\ modificações tecnológicas.~a atua-(-7 ~~~~sse _roU?o da mo co~~~-da Pr~pne-j;;:: 
, . . , . Jidade e pelo contexto pohhco-eco- mdustna biOqUlmiCa, CUJa Impor- ?ade ~dustriaJ, em nosso paiS, as 

H a mms de meiO seculo lidando nômico nele existente. '=-\tância só tende a crescer. mvençoes patenteadas devem ser e 
com traduções de patentes e O at_ual Có?igo de Pro_priedad~ A questão da privilegiabilidade são, de~i~t~as p~~ cara~te~sticas 

emitindo pareceres sobre elas, ten~o Industnal pr~c1sa ~ser atua~1zado ate de microorganismos ~i, em} d~ Jl_o..Yidarli=e -de._: ªP~ .'t.!dus-
observado que, a? longo dessa tr~Je- para san~ar s1tua~oes kafk1anas, c?- \ geral não estabelece controvérsias tnal. Isto pressupoe que o microo~-
tória, volta e meia aparecem na nn- mo se ve no artigo 9o que devena no mundo científico e industrial, ~ ganismo a patentear tenha uma uh-
prensa notícias sobre o assunto. Infe-

1
caQitul-ª. r as invenções. não privile- mesmo em se tratando de mutantes, ~Iizaç.ão prát·1· ca de. fin. ,i!a, isto é, 

lizmente, quase sempre. envoltas em giáveis em term~c.fe!?s e defi- como previsto no TRIP (Rodada tenhutividagUllill>~uliar, 
uma, n~voa de preconceitos e de con- nit~ m~o invés d1sso, .nas Uruguai do Gatt). No entanto, a n~ dado se~tid~~co, q.ue ~e 
troversms e, sobretud?, de d~nhe- res_pechvas ah~e.a~ b, d, e g, apos o ~ produção de seres transgênicos, por ser simplesmen!e quÍffilCÜ,ÕIOq~-
cime~to ~o. v.al?r ~mto relat~vo des- 'fob~eto. d.~ proi~I~ao,_ .t~s.sa. lvas avançadas técnicas genéticas, com co ?~ biológ(co, C?mo~ em es~al 
ses pnv~leg10s . ~ artigo do d~ceçoe~-.P~~~ que fu- implantação de genes humanos genetlco. Quanto a açao especifica 
<;ardeal-Primaz do Brasil e atual pre- r3111 as proi~Içoes. ( an~) e em animais an ·- dos microorganismos naturrus, cabe 
s1~ente da CNBB~ !?om Lucas Mo- Em re~~çao. aos .gr~ndes progres- 1 a vilis), encontra sérias resistên- ainda lembrar que seu ~ompor~a-
re!fa Neves na ediçao de 16/8 do JB, sos da microbiOqmmica, existe nes- ~ ;;; 1. . mento nos processos e aplicaçoes m-

, ' " - "· · o I' f d. lG c1as ~azoes re I~as e m~mo co~ o titulo de A VIDA, NAO! e se artigo . 9., a_ a mea • que IZ f r éticas em eral. É claro que isto não dustriais, po~ ex~plo, na sacarifica-
mrus uma prova de que o tema, lon_ge serem prOibidos. . ~ d -~ 1 ·d de al'.o adi'lho ção do amido e completamente · - · · o e ser reso VI o 11 , ' • de envolver uma d1scussao eqwlibra- - Os usos ou empregos relac10- ~ P C~d-0~ p ·ed d 

1
- diferente daquele que o ITilcroorga-

. d d b · 1 · no novo Código oe Propriedade l n-da parece encarrunhar-se, como tan- na os com esco ertas, me us1ve . - ·há ·Br nismo encontrar na natureza e sua 
to~ outros, pará a vala comum das de variedades ou espécies de _micro d.ustnal..~ me~~? p~rguel . ~ a- adequação para determinada finali-
análisesequivocadas. \organismos para fim determmado; ~'':"'!'a tra '~ao e_exc wr .e se~ d3de prática e industrial depende de 

questão, temos que retroceder no Es~~o,d~ t_o~- oraJ e .ate aos senti~entos digiW e sobretudo mutação. 
ç:l Para se ~~ a (sic!). . _ , ~ , . ~ ~nvi~os ~s mYen~es co_ntra9as ~ muitos passos de adaptação, seleção 

tempo e, para não cansar os !ei!ores ~q.~e, por. excesso ~e. ~r01b1- ""' q~ respeito_~ v~ner(!Çao, como defi- -;::} Assim, o.s microorganismo de-
-I do JB, basta dize!'JI!!!' n~mos q çao, fm esquec~da a prmb1çao do 1 mdo nos. Códigos de 1945 e 1971. vem ser cos1derados como agente. 

50 anOs;õlnSfiiUio junruco da Pro- próprio microorganísmo e, so~re- q -AI, ~o<J.úica~~~~nceitos reac~s ~~ ca-
priedade Industrial tem sido regula- tudo, de processos de sua mutaçao! n_o ~~da prop_!Ia ~oc1edade, P0~~- talis~s d~ r~, o que nada 
do de modo prati~mente di}at?- . O privil~giamento de micro~r~a- s~ esperar u~a mudanç~ ~os .cn~~- ( t~m a ver co~ a vida propriamente 

:d ria!, sem a necessana ressonancia msmos .~n~dos em laborato~IO, . nos p~ra aceitar uma pnvllegtabih- 1 d1ta, que está em outro plano. . 
·1 do debate público.Arefotma do com eficiencia aumentada de ate 10 ~ dade, a~~~~ d~ .que aconte
~ atúal Ci~i!o ~e In~ ou mai~ vezes, p?r ex~mplo, na fer- ceu com tecmc~. ~e ''!Wlantes e 
7f dustnal se arrasta no Con resso haf mentaç~o.alc~bca (alco.ol motor~, !lt~splantes~-~hc~çao de con-

mais d~ 5 !lnos, ret~-~ uma na gelatmrzaça~ de sacandeos (flm- ~ tra~~ e preservativos. . . 
~ modermzaçao cada vez mais urgen- dos de perfuraçao e de barragem na O artigo de Dom Lucas, Infeliz--..__ .. 

• Tradudora e consultora de patentes h é mais 
de 60 anos. Aos 90 anos de idade, é a mais 

antiga profissional do setor em atividade em 
nosso pais, prestando serviços a várias 

empresas 

~ 
~ 

~ 



O hoineDI Diais rico do Inundo / 
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latórios anuais. Essa filosofia en- ydeve a duas grandes decisões sá- cometidos, expo~nio e ~ 
tende que as relações entre gestores bias: o DOS e o Windows. os conceitos do autor. Toda a filo-

A revista americana F orbes pu- .-.!.e investidores estão norteadas por .~ Mantendo-se fiel a esse arcabou-~ sofia de investimento de Buffett es-
blicou, no início de julho, a I u~ eleCíonaln- 7~0, Buffett co'lístn:iií:is'U tá exposta neles, com a vantagem 

lista dos homens mais ricos do vestimentos c~s fortuna à frente da Berkshire Ha- adicional de con{I.QntatJentia e ~;: 
mundo. Nela, Bill Oates aparecia 4 de_yalor e em operações que redu- thaway. S~ filosofia crite!:!Q_~, e};. ~~~nálise de 
em primeiro, seguido pelo investi· Zãm ao minimo a perda definitiva ue priviJ~a a segurança JlQs in-~ s1tuaçoes concretas. 
dor Warren Buffett. e de um do "principal" (e não causadas por vestimentos, não impediu que a SQ._os_~ bas-\~ 
mês mais tarde, com a venda de quedas de curto prazo nas cota- Berkshire, com 11 funcionários e tam. Todo mundo é capaz de ler, --:::: 
suas ações na rede de comunicações ções). nenhum terminal de vídeo em boi- co~erepetlr. élotãr j~ é 

·~ ABC, Buffett d~ e se k' Buffett só investe num_neao' cio sa, assumisse a gestão de mais de outra conversa. Um trecho escrito b 
tornou o no l. Sua fonuna acum~- ue c~cQliL~rs- US$ 10 bilhões, em que se destacam K pâra o prctácio de um livro de Benja- \ 
lada supera agora os USS 3 ~~- ~.as..fa\LOtá.veis dejongQ prazo, ~igpificati~~i~ acioná- min Graham (um de seus mentores) k 
lhões. Conhecer um pouco h1s- administrado por pessoas honestas rias na Coca- ola, na Giiletie'ê reswne sua filosofia: "lnv§!ir..-CO.Ql f 
tória de Buffett e compreender seu e a um preço atraente. Ele também agora na Disney. Atualmente, a sucesso ao longo dã vida_na_o . teq~r 
sucesso podem fornecer bons subsí- defende a concentração do portfó- Berkshire Hathaway, uma ex-em- QI estratégico, tino -especial para ne-
dios para todos os. investidores. li o em poucos ativos, como forma presa têxtil de capital aberto arre- gócio ou acesso a informações sigilo-r 

Buffett construiu sua fortuna so- de reduzir os riscos e de obter a matada por Buffett, funciona como ~ sas. ~que é necessário é um~ 7 

bre conceitos. Uma filosofia clara '-fl1lelhor e mais ri a análise das um fundo fechado, sem atividade aJ?!9 a tomar...deci~undamenta-
.q d~ i~vesti'?~nto oriell.~ pnn- l cª-racteósticas econômic .o g?- operacional. Trata-se de uma hol- Has e evitar que as emoções venham a 
CI~ViOã.A cio no qual se pretende mvesttr. ding que conta com empresas intei- corroer esta capacidade." 
afirmação pode surpreender, espe- Pard Buffett, investir em ações não ras, pedaços de empresas não nego- O ap~de~:::: 
cial.m~nte q~ando. se sabe que a é apenas negociar um papel, mas, ciadas em bolsa ou pedaços de a um~ filosofia de investimento estão 
ma10na dos mveshdores e gestores acima de tudo, comprar o pedaço empresas negociadas em bolsa. ~~~.Q,-d~ffett. Ele .,.. 
brasileiros, desafiando _a_ lógica e de uma empresa. ':=f Tive acesso s relatórios de co~segue a_~n-/ 
dentro da melhor tradtçao de es- Uma das coisas que ele diz: "É B tt E t d ' 1 . Ih ce1tos. O mvest1dor brasii~~ 
quecer. 0 óbvio, sequ~r im~gina 0 impossivel tomar muita~isões ~ e ·~~ 0 me or ~a- , ~do~ 

A que se osofia de mvestlmepto. q.sãniãL_âo longo da Vidã: Se- você mmho para com .ree": . líomem mais rico do mundo. Ao 
-9 ~~smo ~s raras . m - ,~ tomar àlgumas dezenas delas, está do sucess ..lll.!:!!tounv.estidor~ e confiar o dinheiro a determinado 
l~tl o na defimçao ou. sele- \ com sua vida bem resolvida." Isso é aõ fraca~so de out~o~. Eles são. dtfe- gestor, precisa ter sempre em mente 

-J çao d~ pr?po~tas, quase~- algo que se pode identificar em ou- rentes dos relator_10s anuaiS de wna in~_g~ntal: "Qual 
l fens e1s luz da razao. A tros casos de sucesso. , Na :\::erdade,r qualq_uer companh1a. F~~ suaf~investimento?''Seum 
...J. CÕnse Üência inevitável é Um de- t;!",.~tiA,.,. .. "" n<>~t"r - t n::.rltÕP.S r.om SeU t.e_XÍI'I WUltO - • de d "~" 'd' n~nao em ~ ~ =-.......: gestor nao e capaz respon er a sempen o inconSIS ente a me 10 e \I\ . aic iol<>rn I> PCU'rtto Pn'l lm t'. • nal, I 

l!onº'o prazos, geralmente ~a- azeunu~asll' m~m~~ _ • ~sa pergunta d~ •_onna ract~ _ee 
~ . _.muito certa~ _e_ que façam gua11:em amnlamente .a.cessivel. São _ nao merece admimstrar seu dinherro. "::'f-da 1m! artific1o.s marotos. "- =-:::...::=:= ~ 

I Muito ao contrário, Buffett ado- muito sentido. A Microsoft é ,O. o r~trato. da filoso?a transpa~nte l ------------
ta uma política que define com -iexemplo disso. Ela dispõe de inu- do mvest1dor amencano. t\nalis;up • FulldadoragestordecartelrasdaiiMIItldor 1 ~~ seus~ meros produtos, mas seu sucesso se ·~~rtos Profissional GestlOdeAecuriiOa 

ROBERTO VINHÁES * 
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~<\~· ~ ~'~t~\<1~ (~Visita histórica 
HERBERT LIMMER • rosno Brasil, a ~lemanha é SJ.U!erada~ l c]le&aram aqui no,8&uio ~~~ desde mos incentivado ativamente os esfor- .;.i 

. . . a~~as p~Jos Estados U?idos .• O~ 1826 ell(! viçram em~ guwttida- ç~s. pela concl~são de _I!!D Aco~ ~-

0 presidente Fernando Hennque s1 , a s Estad , ~Eles prestaram, especialmente no Bas1co Interre onal entre a m o 
Cardoso chegará à República nosso mais importante parceiro Co- ~ mJ do Brasil. uma notável e por to- uropéia e o M~l. Esperamos • 

Federal da Alemanha no dia !7 para ~ai. fQ!~ .Qa Em~~t. -~ balança . do;r reconhecida contri~uição para o qué oaC:ordo seja assinado ~inda este 
uma visita oficial de quatro d1as. Es- com~rc1al bllateraliw equilibrada em l desenvolvimento do pa1s. ano. Ao mesmo tempo deseJamos que 
tamos aguardando um político de re- 'J2M,. aJl!Íi.Perm"'!Sr pgr myilos O Brasil goza de grande simpatia as 2•as re~ ~mi~ prossi-
nome internacional e o representant~ ~n_Qs fayorá~el ao Br.~il_. Neste ano, na Alemanha. A cu~ura Çr~silcLra t (g~!lf~~~ e c~n-
de um novo Brasil. Ele . des~rtara nossas relaçoes. econonu_cas gan_ham tornou-se populaf'!í~ leman a n~te \ t~bua . bem para o h>:re comer-
grande interesse e forte s1mpat1a no ~ uma nota especial. A Feira Brasil-A- século, graças a mus1cos como,Henor ._,c1o ~al. 
meu país. lemanha de Tecnologia para o Mer- Villa-Lobos e, desde os anos 60, gra- O programa de estabilização do _., 

O Brasil encontra-se em uma fase cosul (Febral), que se realiza no final ças a musicos como n • · s ' ' Plano Real produziu notáv.c.is 1?!9- )'1 
muito importante de sua evolução de novembro em São Paulo e há anosl obim e Vinicius e s, mas ~ gressos econfu:hicos e ,g:iQis já no ' 
política e econômica. A Alemanha é a maior feira industrial e tec'iiõiõ' • tam m graças a escritores brasilei- primeiro ano. Com uma mOeda está-
observa com respeito e grande apro- ..ª-gl.., Q SJR!O l!Copo~a ~lllt no ros como Jorge An1ad,g. Apreciamos vel, o Brasil adquire uma noy,a esta..:.. 
vação a estabilização democrática e exterior, será inaugurada pelo presi- que o Brãsif aproveita cada vez mais ~~t~ra a nível internacional,la~to nos 
política do Brasil e as reformas políti- óeiite alemãp Roman Herz2J: as ricas oportunidades que existem aspectos econômicos quanto nos po-
cas e econômicas do governo do pre- .. Entretanto, as r~s teuto-b.ra- VJ para se apresentar na Alemanha. De- líticos. Também na Alemanha o pre-
sidente Cardoso. ~. não têm apenas um sólido pois que oj!ruilJoi no_ú.ltimQ_ª-ºo sidente Cardoso é visto como garante 

As relações econômicas intensivas fundamento sob o ponto de vista eco- ~ ~ís-tema da maTofTéíní. do li'iffi do da continuação coerente das refor-
e apenas comparáveis com as de pou- nômico. Muitos c~ntista.s alemães- mundo em Fran~ o presidente ' mas visando · · raliza ·o desregu-
cos outros parceiros - as quais se menciono apenas Kar · drich von' Grdoso ináugurà rante sua visi-~ lamenta ·o, nva za ao e mel ona .. 
completam ultimamente com uma es- 1 rt' s ou A n vo Hum- ta o primeiro Centro de Cultura Bra- mfra-estru ura. Sua VISita a Je- '" 
treita cooperação na política interna- bo para os quais o Brasil se tor- sileira em Berlim. manha terá, por isso, extraordinária ' 
cional- fazem desta visita oficial um n a segunda pátria- contribuíram Na União Européia, a Alemanha importância para o futuro das reJa- · • 
acontecimento de grande destaque. A muito para o desenvolvimento cientí- ~tem-se empenhado pelo fortalecimen- ções teuto-brasileiras . 
G~ é em nível mundial . fico deste país e suscitaram interesse e to das relações com o Brasil, sobretu-
"a_mllJor cidade industrial alemã" .jJ simpatia pelo Brasil na Alemanha. do durante o período em que exerceu • Embaixador da República Federal da 

Quanto aos investimentos estrangei- Os ~mS!"os imigrantes~ a presidência da União Européia. Te- Alemanha 

"" ...... 

~ 
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Com os olhos na paz 
LUIZ FELIPE LAMPREIA • e ~nfiabilidade ~O nosso ~i~urs? r 
O Oriente Médio é palco, nos ::::f C@..tell!-o.' substa~c~and.Q_!l p~atJ.ca di-

==i dias de hoje, de um pr~oF. P!omattea ~rasi@ra_com md1spen- F 
~J de caz singular e ousado. Os povos ..:1 savel !astro}nt~mo. 

da região estão produzindo, através Na próxima semana, visitarei o 
::,( da supe!ação ~a4ual dos antago- Estado de Israel e a cidade de Gaza, 

n!,smos ~ed"das co~s e solu- -;:)com o objetivo de atualizar a política P. 
::1 ~~, gera ,do esptç s de e~tema ~e 
comun~ao, que nosso renovado e crescente mteresse. 
apontam para a tão a~. f 1. Com Israel, possuí~as 

::::} Se o fi~ da Guerra Fna~uxe a F""1 ~vegência.s. que certamente ga-
~:nt~s,. OU~S Im~ ~ rl~OVOS contOrD.Q.Lª_Q_artir r 
p~sses, ~ sol~o a_mta VlSIUm do Processo de Paz. Nossos dois 
br]:rãmJiliia SaiTa. A _ _guerra no . . - /--
0 · t M'd" h' 1 t pa1ses apo~m na &lobahzacao da "' nen e e 10, que a ongo empo . d 

~ vs:m.assolando a região, situa-se en- ~onomm, ca ~ex-
tre os últimos. À <fulensão gerada .to. I~ra~l possui Acordo de ~Ivre 

.-:::j pelo fim da confrQntação leste-oes- Comercio c~~ os Est~~os Umdos, 
'j te, aliada a mais um espâsíiiõ;1gu<lo EFTA e ~n~ao Eur~pe1a, de~endo, . 

'-de instabilidade __:-a Guerra do com esse ultimo, a~sma~ um mstru-
Golfo _contribuíram de .!!!_odo de-}:: mento de re~ovaç~o. ate ·o. final do 

~ c..isiYQ,para a deflagração~ ano. O Brasil participa atJv~mente l 
-1 de paz há tanto esperado. de~~~~a~?~ 

;:;I ~de Ma- seus vizmhos7 com resultados VJSJ-
dri, em 1991, quando israelenses, ve~s e pro~tt~os. ~o oo Merco-
palestinos, sírios, jordanianos e li- sul. O comercw Bra.sii:-Israel, e~ 
baneses reuniram-se pela primeira torn.o de US$ 200 mii~oes nos do1s 
vez, inaugurou-se um JlrOceSSO ~ I sent~dos em 199~, .e~~ente r 

..cj fliiãilexd e ~ado,_ct~o horizonte ""'a~ cna~as 
~ ma ~-A cora- pelo dmam1smo de suas econ~l]!las \; 

gem e determinação dos respõiiSã- e ~lo grau d~complementa.ndaq~ F 
~ veispela~u -odosentendimen-f eXIStent: e.ntre elas. Inc~ntJvos a 

!-Os, c?mbinadas ao ~az ~~ansferenc1a d~I!Qiogias e ~os 
U!~Qll!.YOC.O da grande mruoria da m~entosSQtnJJns, com a ativa 
população daqueles países, têm sido participação do empresariado, po-

~~ a alavanca fundament!!Lparaum F -::hlerã~~ansfurmaçào 
-}futuro de esperanças e convivência -! desse uadro. 
- hanÍloniosa. Embora o ritmo dos No aspecto institucional, vale r 
. des~obramentos ~ste~a. ~i.nda . Ie.tnhiM que os dois países iniciaram 
.=! aquem das .expectativas Iniciais, o ent91dimentos em B.neiro do cor-

'/ processo .t~~ou-se. irreve~~l e 1_?- r~ano, no~s, 
::::j grou r~a~aaçoes CUJa relev~ocia nao _ com vistas à assinatura de um Acor

po.de e na~v~ ser ~u~stlmada ... f::. do de Transporte Aéreo, o qyt!Wi-~ 

l 
O ~rasii está deci~CJ- to benefi~sti-{ 

,.. ~ at~vament~ ~o Pr~o-.ek Paz ~ N~ e 
c:f no Of_!ente Méd.IO, co~ soa~ ~sa :::/ t~ico, temos il!len~..J2o~sibi
~ciüco., apto e ~ !~es, que d.everão ~al)har ~novof 

J
c?m. cond~ç?es efetivas de com~- 1\ 1~ a partir da rev1talízaçao de 

-t tii~~I.f instru entos "á · · ão 

I 
De~Jam~ amp_har noss? d1alogo de nova est t ra d couperação. 
P~~Q.m_as_partes~ seJa .no pia- Completa a relação de convergências/. 

=) n~o-M_ateral, ~se~, .::ia apraxim~cultural e educacjo-
~ s:m a ~retensao de apr~ntar s.Q!p- :::/ nal,..de~a que am- <-
-I ç?~s, mas com a .co~- bos os países acordaram em a.bril de 

v1cçao de gue podere~o~ coJ.!!!!buir ~ 1004 E~ B ·1 1 1 ~ 
-;::\ com seremdade e eficacia. para um ~ · __!ill!!, r~si e srae pos- r 
ente~rofi- suem uma a_genda bda~, que de~e 

. ~}suo. P ss · s ade ais vínculos f s~~rada qiDl espwto ~nstruti-
'f.j. - · com a região, pois dela vo, amm~ de co~ 

recebemos uma notável contribui- co~ang:~mentos. Q~d~Ia~~~~~ 
~'f ~para nossa formasocial e estão penhados no11 

o próprio sentido Ye moderni- :Jé o CiiiDJ~iãii~~ 
'f. f de OOF soei A con~ 

laanílônica e ju-
aís~~ 
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entralisiDo, federação ou confederação? 
(safes tax), pois neste caso a agri- fiscal mediante desobediência aber- sua monumental defesa por Madt-
cultura, a indústria e os serviços "1 ta à lei...Qu disfarc.es_nara®Yolver o son, Hamilton e Jay, nos artigos fe-

A s discussões s~bre a__rérma (exceto na ponta do consumo) não ICMS. Ãdesãriííonia e o caos estão J deralistas, constitui até hoje um dás-
tributária têm_~~o a têm responsabilidade na arrecada- r chegando sob ~ntQ. da autono-1 sico da ciência política. 

simplificação. ~ socie~ade est_á çào. Q?ando a tributação se faz ~a. - ...__ . A vi~óri~o_s fed~~.§tas não é i 
cansada dos defeitos do sistema tn- pelo metodo do valor agregado, a Muitos passaram entretanto a v1sta, entretanto, como uma derro-
butário e de suas freqüentes modifi- harmonização é crucial. Uma em- defender essa situação. Quem ~d- ta dos que defendiam a autonomia 
c~ções. A _ maio~ia deseja~ com ra- presa que compre matéria-prima verte é visto como saudo~ dt:0 uicida dos :stad?s. ~~o são ape- . 
zao, ~eduZir o num~r~ dAe IJ?POS,to~ , em um, e~tado, prod~a noutro e .r~.iíülitãr ou._ap.ologista__9o nas as questoes~n-r 
amphar a base de mc1denc1a, d1m1- comerctahze num terceiro enfrenta- centralismo autoritário. 0 econo .Jªm. Os estados contmuaram COJ?O 

nuir as alíquotas e combater a so- rá dificuldades se cada um deles miS"ta José P. Borges foi mais longe. f atores essenciais da vida política 
negação. tributar diferentemente. Sugeriu (o Glõlio---;4~8.95) que so- americana e, ~onseryar~m enorme 

Há, todavia uma outra faceta O Brasil é um dos pioneiros mente os estados tivessem o poder pode~ em politicas publicas, mes.mo 
;:1 nem sempr~ a demanda mundiais do método do valor agre- de tributar. A União viveria de re- depois ~o N~w ~eal. ~~ca-l~ 

pela reafirmaç~~ ~a autonomia d~s './ .. ~~. aqui adQ!rui.Q desde 1967. Dá passes. Essa questão parecia estar ~os e~tao redt~desc;n~ra- 1(7 
estados e mumc1ptos no campo tn- ( ' mals1rabalho~, contudo, autofis- enterrada desde 1787, quando a hza_çao. J?e~ate-se a questao da 
butário. Receia-se o retorno ao calizável e mais eficiente na aloca- Convenção de Filadélfia aprovou a ~pesa pu~lica, a forma de finan-
centralismo. Ao que se saiba, não ção dos recursos da sociedade. O nova Constituição dos Estados c1a-la e ,o mvel_ de go~erno por ela 
está em jogo reverter o processo de resultado líquido é positivo. Por is- Unidos. Em grande parte responsá- responsavel: Nao se ve, ent~etanto, 
descentralização iniciado nos anos so, nos últimos trinta anos a maio- vel pela consolidação da nação nada parec~do com os Art1gos da 
70 e coroado pela Constituição de ria dos países optou pelo método. americana, seu grande objetivo foi Confe~era~a? nem com o seu mo-
1988. O Brasil tem hoje, segundo o O sales tax é cada vez mais restrito "i~~ocos dos Artigos delo tnbutano. 
Banco ~undial, desce~tralizayão aos E~t~dos Unidos e m~mo assim da, Confederaç~o~belecidos No Brasil, esta~han- 1~ 
~scal ~m~o semelhante~ .dos pms~s ~s~b ?nt1cas de s~a comun~~ade aca- apos a Independencta. do._Se~~~perce~o~a-es- 1:..-
mdustnahzados. A partlctpaçao tn- demtca. Na Uruao Europem, a con- Nos quase dez anos de vigência CàJ.i .necessan.a,::âai_'@!!!~geQ.s da 
butária dos estados é_uma das mais diç~o sine qu!1 para um país, integrá- dos Artig-os, a América foi uma (harmo.niz~ãQ.j[ibutárLa. J:I~~~ 
alta_s entre as federaçoes. la e a adoçao .do IVA. ~a •. perse- frouxa aliança de estados ~ra- I ~fer~ ~ _ceg_<z ag ~~piO r 

E preciso não con~tre- gue-se ~on: vtgor o ?~Jetlvo .da } ~e~ndentes. SegÜÕdo Jolm 1 _9.a_auto~omia~ n~o raro m?ttvad~ 1 

11 ta~to, d~?I. anar- harmomzaça~. A ~enca !-atma 'A.dams, não-SêlÍãvia pensado "em \, po,r_~~nfo~maçao e emoçao. Dat 
U Q.ill~. A autonomia tnbutana dos em peso adenu ao .metodo. E uma 1.d t t' b as cnticas a proposta de reforma 

d . . . - d . d t dA · · t · 1 conso 1 ar o vas o con mente so ..J:b , . t d'd ~ esta os e mumcipiOs nao po e cnar mo erna en encta m ernacwna . . , tu utana, en en 1 a ~~.:... 

~
ineficiências na~ in- A_ d~fesa do sales tax ~ela indústria um g~v~.rno naciOnal · P~ra ~e ter to._l2!_Q -~~SJDO.... D~v?lver ao 
v®illizar:..~cesso~~e- dificilmente prosperara. uma tdet~ da força dos tdea1s ~e ~e~@ o poder de dectdtr sobre 
.m_ção ª--Ç,fonomía mundial, parti- No Brasil, depois de uma guerra autonomia, os deputados federais tõãas as alíquotas é, a meu ver, um 
cularmente aül\Terêosul. A! fiscal logo no seu início, 0 ICM eram remunerados pelos seu~ est~- ato de sensatez em prol da harmo- 'f 
harmonia na trib~~_f.Q_nsu- (atual ICMS) se tornou harmônico. dos. Sete dos treze estados tmpn- nização . A autorização para a 

((~encial. Existem apenas q ~~!ação complemen- miam sua própria moeda. Os tribu- União propor isenções de ICMS 
duas formas eficientes de tributa- tar, de ca~_nacional. Nem.fede- tos no comércio interestadpal em decorrência de acordos interna-
ção do consumo: a cobrança de rª-1· -~~stadual. Até 1988, as alí- prejudicavam uns e outros (guerra cionais é essencial para futuras ne-
uma só vez na venda final ao con- quotas eram fixadas pelo Senado fiscal?). O governo central não podia gociações no Mercosul. ~~Q_os 
sumido r (sales tax) ou ao longo da Fede~al,. que repr~nta os. estados e cobrar impostos, vivendo da requisi- precisam manter e amP.liar a auto-

d · od t. (. t b const1tm foro qualificado para de- ~ d d N .......-:----- - - - - - -;-:-ca em pr u tva 1mpos o so re o .d. b .b , . d çao e recursos aos esta os. em nom1a nar~ desenwlver pohtlcas 
I d IVA) c1 Ir so re aspectos tn utànos o . ~-~ · ....__. - -

va or agrega o- . t f d . C ·-' sempre era atendido. ~to p~d.o..g_asto... Preser-. . , . . pac o e erativo. om a nova v . U ·- b · . - -
. A hannoma t~1butana e pouco Constituição, os estados adquiri- t al,!.t_o_~o~!__ ru~o ~co ranmpostos var a s1t~açao atual do I~MS nao '\% 
tmportante nos Impostos sobre a ram competência para alterar as \ e regular o comerciO. ' tou o reforça o !!lQ_delo...fedetat-l.Y..O. Pode r. 
renda e o patrimônio. Ela é pratica- alíquotas, que começaram a perder 'l\~ triu!!f_o do centro ~bre a periferia e dar lug~cão. 
mente desnecessária na tributação unifotrnidade por produto. Insta- ~~--oõutõ do po- ·-
sobre a venda final ao consumidor !ou-se também uma nova guerra vo da América e não dos estados. A · Ex-ministro da Fazenda 

... 
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Os desaparecidos 
e a História 

l MOACIR WERNECK DE CASTRO* 
I 

; No Brasil a História avança 
' devagar, e assim é que, acos-

Alves, foram vítimas da repressão. 
Quero relembrar, em especial, o de 
Mário Alves, intelectual e militante 
político, com quem tive uma convi
vência mais próxima nos anos 50. l tumados à pachorra, saudamos 

~ com ef\l~~rn..JQdo._pequeno 
• passo à frente. "E o possível", mur
~ nu.u:a:se com ancestral resignação 

~1 Nunca hei de esquecer o choque que ~ 
mêeãusou, traZiaa pelo fotógrafo 
Alaor Barreto, da extinta Última Ho-

• ante a fatalidade da marcha lenta. 

~
Nossopa~a 

}!bofu-a..escravjdão....- e mesmo as
sj_m nã? ~ aboliu de todo. A refor
ma agrana se arrasta ... 

, O Ato Institucional n° 5, uma 
~ barba~ca, vig_orou du-~ 

, rante mais de dez anos. A anistia, 
fruto de uma poderosa aspiração 

· nacional, só foi sancionada em 
, 1979, sob o governo João Figueire-

·4 do, quando não .havia outro jeit.._o 
. senão decretã-Ja. (Cite-se mais uma 
: vez o Barão de Itararé: "~é~ 
; um ato pelo qual o governo resolve 
i perdoar generosamente as injustiças 
l e crimes que ele mesmo cometeu.") 
·: No intervalo, a ditadura se manti-
• nha à custa de "s_illya~" que 

-:=fgarantiam o esseõcíal dQ.J!!.bítrio. 
-f _ Mas, a du~S,aÕs trancos e ~ 

barrancos,·avançamos. -
Agora o Executivo enviou ao 

Congresso o projeto que prevê o 
1 reconhecimento de mais de uma 
l centena de mortos durante o regime 
~ militar e o pagamento de indeniza
; ção a suas famílias. Foi uma nego-
1 ciação prolongada e, às vezes, mui-

i
: to difícil. A certa altura, os meios 
; militares ameaçãram cfíiar, mas, 
l afinal, bateram continência. -- - ·- " 1 O presidente da República reco-
: nheceu a culpa do Estado "por per
; mitir a tortura em dependências 
j sua_s". Ao mesmo tempo,,i.ocriminou f 
las "tendências fundamentalistas" 
:que insistiam no "maniqueísmo" (da 
i luta · armada). "Cabia ao Estado", 
I completou Fernando Henrique Car-
! doso, "reparar os excessos" cometi-

ra, a notícia de que o viram todo 
ensangüentado, reduzido a um trapo 
humano, numa dependência do Doi
Codi do Rio de Janeiro. 

Presto homenagem à sua memó
ria reproduzindo o que escrevi em 
16/1/1980. Creio que esse testemu
nho conserva plena atualidade. 

"Está fazendo hoje dez anos. Por 
volta de 20 horas de 16 de janeiro de 
1970, Mário Alves de Souza Vieira 
deixou a casa de subúrbio carioca, 
onde vivia na clandestinidade com 
sua mulher, Dilma Borges Vieira. e 
sua filha, Lúcia, dizendo que voltaria 
dentro de pouco tempo. Não voltou 
- está desaparecido desde então. 
Mas, naqueles mesmos dias, foi visto 
agonizante numa prisão do Doi-Codi, 
por outro preso, Antonio Carlos de 
Carvalho, um estudante de 20 anos, 
que algum tempo depois foi solto, sem 
processo, e hoje é vereador do Rio de 
Janeiro. Dois advogados, José Carlos 
Brandão e Raimundo Teixeira Men
des, presos no mesmo local, também o 
viram. Interrogado, sob tortura, ele se 
recusava, para proteger a fanúlia, a 
revelar seu endereço. Na base do rela
to das testemunhas, Dilma pediu 
abertura de inquérito para apurar as 
circunstâncias em que o marido mor
rera. Ela tem a certeza de ser viúva, 
mas os restos mortais de seu marido 
não foram entregues para o sepulta
mento. 

Agora, neste décimo aniversário 
da morte de Mário Alves, Dilma 
torna público um breve documento 
onde narra sua busca inútil. Con-

. ; dos, mas com um 
' limite: a lei da 
, anistia não per
imite apuração da 
1 responsabilidade 
;dos agentes do 
: Estado e as · cir
•cunstâncias em 
:que atuaram. 

•Vv:.. , .. ,, ,;.,,~. 
{ "'I I l I '-, 

· No mesmo dia 
1em que era anun
iciada nos jornais 
~ a decisão, o Con
: selho Adnúnistra
aivo da ABI apro

\ :: ~ } ,' .. > 
\ I , 1 I 

\ ' ' I I 
\ \ ~' ---.............. I I ,, ,,~ ....... ,. \ ,___ - ' 

\ . I 
.... I ~--' ........ ,~ . \ ""' ~~- \ 

', 
' ,, 

' --~ '\ ' \ 
: vou por unanimi
,dade ~ão ;« 
~ de aplauso a me
:dida, e também a 
;realização de um 

, - I 

~' ,' ,; ,, ... ~ 

,, f 

.... ' Í I 
I J 
I I 

I I 
r I 
' I lato de homena

:gem ao jornalista 
1 Vladimir Herzog, 
·pelo transcurso 

,_,, ,' ,-
1 I 
~--~ 

ldos vinte anos de sua morte numa clui nestes termos: 'Aos dez anos do 
:prisão núlitar em São Paulo. desaparecimento de Mário, nós, es-

Colheu, assim, FHC uma rara posa e filha, reverenciamos sua me-
manifestação de apoio da parte de mória relembrando sua vida toda 
uma entidade cuja posição de inde- dedicada à luta contra a exploração 

;::( pendência é a!!!QlamentereCQiiheci- do homem pelo homem. Ele era 
~Deve ter-lhe sido grata essa a ti- bom, inteligente, culto, íntegro, pes-
1tude, num momento em que a soalmente não magoava ninguém. 

_J~liança com _a direita está faz~ Sua perda é irreparável. ' 
~gua. Houve um tom de comovtdo Mário Alves nasceu no ano de 

reSj)êíto_ nas suas r~fe~ências a Ru- 1923, em Pernambuco. Cursou no 
bens Patva e a Vladtmtr Herzog. Rio de Janeiro a Faculdade de Filoso-

0 ass,u~to COJllpOrta reflex&:s de f' fia. Era essencialmente um ser políti-
--r,ordem vana. V~um co. Mas todo voltado para o estudo 

.aspecto. A medtda deve ser saudada. 1 Lc--·· . · · · · .. -

' 
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Agora o Executivo enviou ao 
Congresso o projeto que prevê o 

, reconhecimento de mais de uma 
l centena de mortos durante o regime 
~ militar e o pagamento de indeniza
; ção a suas famílias. Foi uma nego-
1 ciação prolongada e, às vezes, mui-

~
: to. ~ificil. A cert.!_altura,.,.os meios 
; mthtares ameaçaram cfuar, mas, 
~ afinal, bateram continência. --- - -----.... 
1 O presidente da República reco-
: nheceu a culpa do Estado "por per
; mitir a tortura em dependências 
I sua_s". Ao mesmo tempo,,.iDct:imiu.Q.u r 
las "tendências fundamentalistas" 
:que insistiam no "maniqueísmo" (da 
1luta armada). "Cabia ao Estado", 
! completou Fernando Henrique Car-
! doso, "reparar os excessos" cometi-

que algum tempo depois foi solto, sem 
processo, e hoje é vereador do Rio de 
Janeiro. Dois advogados, José Carlos 
Brandão e Raimundo Teixeira Men
des, presos no mesmo local, também o 
viram. Interrogado, sob tortura, ele se 
recusava, para proteger a familia, a 
revelar seu endereço. Na base do rela
to das testemunhas, Dilma pediu 
abertura de inquérito para apurar as 
circunstâncias em que o marido mor
rera. Ela tem a certeza de ser viúva, 
mas os restos mortais de seu marido 
não foram entregues para o sepulta
mento. 

Agora, neste décimo aniversário 
da morte de Mário Alves, Dilma 
torna público um breve documento 
onde narra sua busca inútil. Con-

. 1 dos, mas com um 
' limite: a lei da 
, anistia não per
imite apuração da 
' responsabilidade 
;dos agentes do 
:Estado e as · cir
'Cunstâncias em 
:que atuaram. 

•Vv·. , ...... , ,;,'l.• 
f ' 1ft I l I '-, 
\ ' , I I > \ t ~ I f I"" 
\ \ ' f I I 
\ \ / --- ........... ..., I I 
\ \ ,, ,I '-' I 
\ \--- t. .à. ' 

; No mesmo dia 
,em que era anun
iciada nos jornais 

\ ....... , ...... , 

:a decisão, o Con
:selho Administra
:tivo da ABI apro
;vou por unanimi
;dade~ãoJ! 
jde aplauso a me
:dida, e também a 
;realização de um 
1ato de homena
!gem ao jornalista 
:Vladimir Herzog, 
·pelo transcurso 
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Idos vinte anos de sua morte numa clui nestes tenilos: 'Aos dez anos do 
~ prisão militar em São Paulo. desaparecimento de Mário, nós, es-

Colheu, assim, FHC uma rara posa e filha, reverenciamos sua me-
manifestação de apoio da parte de mória relembrando sua vida toda 
uma ~ntidade cuja posição de inde- dedicada à luta contra a exploração 

<=f pendência é a~am~heci- do homem pelo homem. Ele era 
~Deve ter-lhe sido grata essa a ti- bom, inteligente, culto, íntegro, pes-
'tude, num momento em que a soalmente não magoava ninguém. 
j~liança com ,a direita está faz~ Sua perda é irreparável.' 
~gua. Houve um tom de comovtdo Mário Alves nasceu no ano de 

respeito nas suas referências a Ru- 1923 em Pernambuco Cursou no 
bens Paiva e a Vladimir Herzog. Rio de Janeiro a Faculd~de de·Filoso-

0 ass~~to COJDporta reflexõ:s de f' fia. Era essencialmente um ser políti-
~ordem vana. V~um co. Mas todo voltado para o estudo 

1aspecto. A medt?a deve ser saudada j (em particular dos problemas brasilei-
!co~o um passo~ frente. Enganam:~, i ros), pa@~~ das 1:::: . 
:porem, os que veem n~la. u_ma especte idéias e a pesquisa filosófica. Este tra-r 

~;de congelamento da Htsto~a, com? ~e ço de sua personalidade como que se 
!o veto repre~ntado pela let da arustta refletia no seu fisico frágil, de ascética 
:fosse mexoravel e perm~ente. . . ~magreza. Se~dor de ... .Marx e_ Le~n} 'f-
. .o Estad? ~ode sentir-se cotbtdo_, poderia ser tomado, com sua~ .. 
,~oJe, ~a mtssao de apurar,. mas e im~vel, com a impressão que dava 1...-
·~p~sstvel. que por outros metos ess~ de espiritualidade, PQr um déjjoqué da 
•rrussao detXe de se exercer. ~avera orQ~I!! de ~ácip de Loiõla. É 
;novos nol!les a acr~ntar na lista dos terrível imaginá-lo nas garras dos tor-
,de~pa.recJ~os. O proJeto do governo turadores. 
•sera dtscuttdo no Congresso e deve . 
•receber emendas. Muito~-j~ Quem escre~e. estas hnhas co-
:~ios ainda-se esclarece~yjtà- nheceu ~em ~ano ~lves.' embora 
.velmente; e será preciso reconhecê-los, dele se dtstanctasse ha muttos anos, 
;identificar responsabilidades. levado pela vida para outros cami-
; ·A lei de anistia na Argentina, para . J nhos. Ma~e dar teste~ho da-1~ 

:::]'Só citar esse exemplo na casa do vizi- 1 quelas qualtdades que sua vmva ho-
. ;nho, chamou.j,e Pffi'to Finf!L Mas de je proclama. Era um homem de 

repente, com a cotssào de dois ofi- raro talet;ltO e brilho. Fazia lembrar, 
cials' arrependidos que participaram ~em certo sentido, ~W {jWtudy,l 
'do extermínio de presos, o drama vol- aquele 'J!l~Cata.d.o....daJilosotia 
'tou com toda força, arrepiando a ~ ~da práxis marxistas', que o ~ 
:c~cia da naçã?. O cheredo ~y sur~ito.u 
Exerctto, general Martm Balza, veio a na P~l!Q~!mmstro da Justt-
'público para reconhecer que as Forças ç~kd--, . . 
·Annadas usaram meios ilegítimos na Não vem ao caso, agora, discutir 
'repressão, não souberam enfrentar o se Mário Alves esta,YS_ce.rto ou ~ I 
~terrorismo dentro da lei. E foi expres- e_9,uivocago. O imp~n~firmar /::::. . 
ro: ''Posso garantir que não repetire- que homens como ele fazem parte, 
mos os mesmos erros." fq uer ,...se g_uei~ ou não, da ~o 
. O "possível" de hoje tem muita r!!!aso.ç@Lpolitic<t_e intelectual do 
.força, mas eterno não é. A História B.r.~ontem orâneo. Não é possí-

ode ser preguiçosa, ter os seus va- vel que alguém valor, desse f:::. 
:cilos, mas avança. porte simplesmente tenha desapare-
í O caso Mário Alves. Além de cido, sem explicação." 
•Vladimir Herzog, outros jornalistas, 
~omo Orlando Bonfim Jr. e Mário • Jornalista e escritor 
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~Y lPáh-il' cidadã 
DOM LUCAS MOREIRA NEVES* pátria deve a?s seus ~ll~os e que é que} 

N o carrossel d,o tempo que. pas- .Á\ estes d~vem a ~-ua patna? §.m_Qylr.os ,.,. 
sa, chega a Semana da Patria, í\ ~· Q~es~ 

chega o Dia da Pátria, e todo um ~~ ?omem __ OILIJ!!Iª J!!uLheJ~m 
-I pov~~celebrá-Jos r~.u.e._ele..ou..ela...chama . 

ad~uadamente. d~a? · 

""' ~torre- Quere~m~ e l~ 
de-~ada, mas es- d~posta, tena-
paço de permanente encontro com o m.Q.§JilllitQ.JL~J.lQ._Ca.mpo dos di- ~ 

. -=/ meu povo}, p~~ a_lliu.des / rej!Q§ quanto no dos dever~s .. Temos j 
con trastantes.~e.ufani.smJ:> (se-~V o f!jf de receber da (pãtilà) por)! 
Ja dit~ ao conde e ;o"SS'eus exemp o, ei_ucaçãQ., alime~~ 
d~sce1;dentes) e impl~ma visão da s~. Te1~~ar-lh 

~f Patna bas a a nos s~ ( r~y, r.eYmllQa p~seus 
n..IDJjTais. outr-;;)· e c rá pres- }:{ sí~os, co~ pro-
.§iyo., nasce de uma carência quase gr~, obédiência às suas leis, gene-
total de auto-estima, e, com isso, con- r~tos. E 
vida a não celebrar o Dia da Pátria -::1 ca~en~ ~1pli- f 
por não ver o que nem por que ceie- fic9.tivos, pod_:ria desdobrar-se....em i:' 
brar. outros tantos. {-

Entre as duas opostas posições de- ~eio de~-)-::: 
d ve estar a ;:erdadeira noçã.o de PM!:!aj ~té e~ a farta 
U ~ortanto, ~ JUSta mane1ra de ~e- h.ill\ ~os. deveres.-tO. dos direi~s: Do I 

bra-la na sua sema~ e 1!9 s~ ~ 1 a. que a patna se d.á..._s: da patna se 
'="! D~ncepção puramente<- recebe. ~pãlãVr.ti Cídadao[a. 

extenor (questao de geografia, de flo- Cada homem e mulher, jovem ou 
restas, rios e céu}, que é realmente a adulto, cu~to ~ 
.. ? ........-- ' ...--. 

patna. _ . . p~ espera que ~a Qátria seja cida-
Esta nao res1.de tanto na pa~eml j_LN~: que a contri- r: 
~ermmado buiçãQ...E.Sponsáyel e ln!eJigente dos 

IJ!ªIS. Reside maiS nas pe~SQ.as..J~~~·- c~ h_~ ofer~a todo 2 ~a.ltimô-m 
!1as e gr~p3s gut_a ~ol!lpoem. Res1d ~ nio cívico.Jlu~ qrracteriza uma comu-
n~oes, ~ca ~ç , ~~naLequil.iJ2ra~l}armo-
n2s n~mos_, n~e, ~~ças, ni.osa, pacífica e ordeira justa rica de/ 
n~ na cultura do_p?~o t~d~s o~ hun{an~s e d; melhor 
qu!_ habita o ~IS. ~on~ cQllY.@n.cia...social; e que esta pátria, 
d~e povo; n~tas, Sll~n-~ por sua vez, garanta a todos os seus 

,. qUJstas e seus reveses, sua vontage def Cl.dad-~~fi · d ·d d · \. . - ·- ~ ICIOS a Cl a ama 
VIVer. · · - - . 
~ não se identifica rig_orosa- ~ ~s.1..v~l. • . 

m~nte com.Q_a~o_u nação. emj'ora os U~a Cldadawa_autentlca ~cor~-

l 
t~os sejam toma~mhl . pleta e a que ass.~<gura a todo q~a~ao 
freqüêJJcia, uro...pclQ..outr.Q. N~da-111(:::: o ~sufru~o dos ~e~c1a.1s._~ vida 
deL~~~e...]téc~to ~da.1.d1~mdade 

, \ E.Q.!2!o, ~$ÁJ!lai$ P ?~ pessoa h.Y.mana. 1? proQrJO. c.res-
abran ente e ex rime ais· em uma~ Cimento e desenvolvlmentoJlsic.o , 
conota ão ·va e res ·to,_so.lida- p2i_quico, moral e espiritual. ~ 
r~ mor. País e nação fornecem verdadeim..cidadania_se_gr..ande parti! 
o substrato-c~ue _sobre 1~ e até à maioria_do~cidM!.ã.Q§_f~ 
0 E!!.ª' e ~a lli_un§...dos be~ ac1~a exemplifi.c~- lf' 
pátria. Muitos podem ter seu país e ~s;_se ao ç_ontrano. e grande a m1se-~· 

. sua nação e não ter pátria no sentido ~-;::. na. a ~o~e, O.J!.~SmQ.. a doen-
·1 Q!eno do termo. r Ç~lllça, o sala no escass.o, a 

~enobJimda se.J.dentifica Pãtfía vi~a decorrente da..p.obrela..ex-
com Estado. Este constitui um arca- trema. 
bo~s.tjtucjona!, U~a est~a ~tr.Q.Z e mais de-r 
animada_por.difer.ente~or- mohdora da falta. de cidadania..,- a 
~~o~mo_pl!ra peJ:!nitir a países -~-cidadania - é, se~ dúvida,.J!.fiJI 
e~ões o_Jeryi1LCO....m-!!!ªl9r_plenitu- · ~~cial. O ex~a ~I 

(

Q.e. Pátria designa algo ~oal, de co~tigmaairustr_~ã~t.de,ver- } 
v1vo e comunitário. O sta o é fre- s~o.J!~be~o . 
qüe~io, ~~~a .~ ~~' e s:!ll_Qs_qMlli..fica , 
~ ha tu_d_Q_q~ct_as_. relações H. P~~. a condição 

·-i hynlãiií!S.no seu níYilinais..prqfyndo.)l .b.J.lJmuJa. Ma~ o 
As lá~as de Je~ sobre Jerusalém ~ dr~'!_ãQ QQ<ku>fere~r à_Illi1ria ) 
e~co2:reram de~lhos quecovtell)pla- uma contribuição váliQ.ª-..na_c.ulrnra.e 
::a~ uma pátria, m~~ue umpíili, 1~ ~~ç_ãp, ~olítico, ~co
na~aOJ>I~ H~:u.!go j-:; n_Q!.'!l®..~~ social, ~as :etr_as, ~1as a!:!es 

t
~e_!Tiate.rnal. ~ste se·n. t.i~o . che·~. ~~i a o~na.s c~c1as,~or n. '!O~st~r forma-
propor que em ~e..paJT:.(a quej ala1 ' ~o para 1sso. ~ , 4', 

~t;.~<!~~ lllas é substan~vo fe- ~toda~ por meio v::il 
mmm.o, se usasse o nome de mátria dq. )Tit.t<giaçW Mult1phcar os cida.!l I 
M~meiileõhumapr~~idê~cia ~ ~o~_a.J~!Úuttitulo para que a pátria 
junto aos filólogos e lexicógrafos. I ~e.@ cida~ã. Que pensamento e resolu-

Na ~mana e _P!a _d~ Pátria, a ção pode.n~ ~er mais apropriado ao I 
-I melhor retlexão.de\IC.ser..sobre os dois D1a da Patna? 

f 
sentidos obrigatórios na relação entre( -.---. ----------. . . ~- Arcebispo de Salvador (BA), primaz do 
a . patna .e. 1l.J2$ 0l2: Oue 1: gye 11 Bras• I e presidente da CNBB 

96-22 
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A TRÉPLICA 

Por 
inteira para que os inc 

ma esquerda melhorzinha 
Olavo de Carvalho 

-1 ceituosa de um machista _Qapudo e simiesco. Ap~é I pjz Barros :rasil do dia 4 concedeu uma página 
odados pelo livro O Imbecil Coletivo 

utor à lata de lixo do irrelevante por r
, acha que é jornalismo culturaíde esquerda dc;ç,larar "a~o
~r.i.Quída" a ..d~omina'29~ filósofo que o ~óprio jornal 
onde r ' me ri ui há três anos. Já o.,e~jmr dp Cqdcrno B '--
entende que !.jornalismo to?Lt çourt gastar Uma página inteira 
J l.-~ cpm.. cha.mada na ç~, para~er Q..Ue o objet~da 

,)r report<!,gem é um sJ!.ieito sem importâw:U. nenhwna ... 
.- - É este tipo de intrujice que tenho combatido, e não a 

opção ideológica de quem quer que seja, que é um direito 
constitucional dos mais óbvios, se bem que escandalize a cer
tos indivíduos quando o vêem exercido pelos outros. Ao fin
girem que os combato por serem intelectuais de esquerda, 
Muniz, Sader e tutti qua~1ti não apenas massageiam com uma 
falsa lisonja seus respectivos egos, mas prostituem sua opção 
ideológica, colocando-a a serviço de um interesse pessoal de 
natureza vil, que é o de poderem continuar a desfrutar de um 
prestígio in-telectual para o qual estão absolutamente desqua
lificados . 

o 

c.{ 
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JORNÃL DO BRASIL IDÉIAS/LIVROS 

violento q~;;~,;~:ge:de aco/do com Garaudy, do Evangelho de Paul; 

Saudades de João XXIII 
Um ex-marxista revê suas relações com o Cristianismo e especula sobre o papel de. Deus 

. ~ · h d · 1· · · · - r r.· ,// d J ~ d J J a p eus é necessárjoZ de . ~o ara e e no mun o tsa nl!Ca e . ,!l!SlllP, 'lJISa,o 9ueiga n~t~ aol" rau y ÇjJ.!e esus nao,Jlo e s.er as- "' 
Roger Garaudy IJ:.adução de Ana 1\.Q.S anos 80 p11hhcou Promessas Deus dos exerÇ}tos de M01ses, o 1 g_m reQ UZido. 

,Luísa Borges. Jorge Zahar. 168 ~lda..WiL de q11e há edição brasileira n Deus exterminador de naçÕeS: E E o Deus necessário de g_u~o 
páginas, Rs 19 

. (Nova Fronteira, 1988). Nesse tiãraudy pergúnta se o Deus tri- livro .fala, o "Deus de que precisa-
9 n1.ergulho.Roger Garaudy nãõsel~· ~ai e violento dos extermíniilli sa- r mos em um mundo onde o mono-L 

MARCOS DE CASTRO tornou um islamita, mas iiiliTr"- grados é "q Pai" i~cado ~o r ~ l teismo do merc do o -e""üíiiPú-D y 
"'' , mão dos..,islamitas, e am.Qiiou sua ~ Para Garaudy, a única n a o e · a ulti - e 

O veJho G~:~ta \ ·~ visão...espi.Fi.tual, chegando ao so- pr~pação de :PaJ,llQ:'"em tudo famintos, é o Deus que r~lou 
~!ta . Ja dob~u J: nho..ngiQr de q11 e_o mundo .espiri- 7 que deixou fui a afirmação de que ~um D~us cuja transcendj n-

. os 80 e sua m:o~uçao tua! tem de ser um só. dQ..U.i.s.tia- ' Jesus era o Messias (o Cristo) es- cia...não se eXPlJ.!!)e..através dQ...po-
lll~ectual - e a _gora Jambs:w es- -
piritual - não pára. E, nos últi- ~ 

\ 

niõ'SrO anos, sei ' em .. .. 
1. .• sempre .falando emliber- ' 

I
dade (mas não essa liberdade do 
flomem ''confundido com liberda-
de de mercado"), semJmW'alando 
enJ_esperança. Garaudy começou 
a ser conhecido no Brasil en1 ·· · ,,_ · 
(96-õ,quando aqui se lançou o seu~ 
balizador Do anátema ao diáloi o 

1

1 (tivilização Brasileira). A Igreja, 
1 

c,?.nl. o inesquecível João XXIII, 
começava a se_abrir ara un-

, .dQ::" E o c .. omunista !Jjta~:Ro-~ J? "' 
get..Qaraudy não ficou indiferente 1\Ü;mo. do islamismo, do hudi~mo perado pelos judeus. Mª is que .is} 
a i ~so. SenlÍvel, evoluiu do violen- . enfim, _s~m divisões, Jl transcen- .~que o cristianismo era apenas 
!g.acusador...Q.e L'Eglise , !e comu- ,... ®ota l u:manando a to.Q.os. o capítulo-fina l do ô ntigo Iesta-

ciales, Pans, 1949) para o ~em ,ra. isto é. a adotar a teologia da aue os profeta~ di sseram . .fJll!!.g 
X de poa v~ontade que acompanha a dominar;;ão, na exprmão de Ga- fez g u~tão. sempr~de situar Iel 

apertura de uma instituição que ~ de.129is do interregno de J.llS- apenas "em proveito de ] 111 
até ~.ntão via exclusi~amente ~~:r? João XXIII. E ,isso ~gnifica gu~, e~ histórico que compreen- ? 
1110 umã grande potencia .QOlitJ1

1 
voltou a ser domim!da pelo espí ri- de some.nte as promessas de.witó · 

=t ~- o ~undo aeu voltas, . ~a- líl t~ Jgulino- e o Qaulinismo para r.ia .fritas a mn_poyo até é} sua 
r,aud)I-!PI expulso do Part!do /1 eiê é o grande redutor do Cristia- . (ealizaçã.P". Mas a partir de sua 
C4>mJIDI~Ill. J_QlQ e, par~ ~esu- ( ojsmo. No que se chama o Evan- vida (que eau!o nunça cita falan- X 
nm sua tra1etona nes~s ultu:nos . . ....,..- . -' 
JQ' d: 1 gelho de Paulo (o propno aposto- do apt(nas na r:5ssu wça o), de · 

anosl Iga-se apenas que e e - . . .. Ih , . - · ) ~ pe~ente na civiliza- lo dma JDeu Eya nge o ,_em11 "~a yisao, radJcalwenJe nalla, do 
· :f ~anos 2. 16) está, _segundoJI · ~no de Deus, não mais inci tado 

Marcos de Castro é jornali.~ta e autor de Garau~y, toda a teo!QgJa .4a d~- \ p~Jo poder dos grand~.s. mas pela 
Dom Hélder: o bispo da esperança mmacao adotada Qelo con.l,tanti- esperança dos pobres , a~ Ga-

,.... -

der, COmO O ~us ~rano dQ.Sr 
~ou o Deus dos exércitos 
dos llideus, mas onde o divmo se 
~vela através do mais Trãca e do 
mais pobre". Pode s;r .pouco or
t.odoxo, do ponto de vista Q.as j'f 
çloutri nas tradicionais jnd ai141 e 
g:Wã. Mas gue aí está um Deus f" 
d~moi i&:>o está. Sinal de gue o /= 
~elho Garaudy tocou a ponta.do ? 
miStério do Reino de Deus de que 
.fala Je~s. Afinal,, Cristo semif;e;::. 
éiliis gue a vida fosse võltaõa p a 

. ..Q.. outro, gois .Q...Q.JJ.tro "é uma' 
abertura ue ermite p SãeJn 
.QQJ!ldJ}iíduõ J pes;!, J:s: r à 
relacijo, da insu]aridade. à fuc un
daçào recíproca" ~-



.Jo~Ma\ d.P Dréts\ \/ Qj) A~ ~ q.1q9 s . 

JORNAL DO BRASIL 

CorUJnbiara, o horror 
~· ------------
' . MOACIR WERNECK DE CASTRO* : A classe média urbana está 
. : . caindo de status, confirmam 
; reportagens e estatísticas. Alguns 
: tmentam as fileiras do desempre-

• 1 _o, outros aderem às incertezas da 
: · conomia informal ou perdem o 
I •teto. Mas não é apenas nosso o 
: . privilégio desse deslocamento so-

l, . cial, que incinera ilusões e fecha 
perspectivas. O fenômeno é inter

.· nacional, segundo publicações de 
: ·todo o mundo. 
:1: Estamos vivendo u~sso 
. ~d~ção- dizem- onde a 
, ~ economia ~dota R_adr~es <Jibri~ 

1
. rios ara todas as soc~des..na
~is, e esses pa rões exigem que 
alguns devem pagar pela sobrevi-

'

' vência dos outros. O sacrificio dos 
; trabalhadores e da classe média se-
, ria necessário para dominar a infla
ção e estabilizar a economia. Cho

, rar não vale, pois. 
I Vamos supor que a classe média 
. tenha condições. de absorver o seu 
,processo de decadência. Ela tem 
'mostrado uma extraordinária ca

j paci~a--:- ~de con-
4•fo~te das mais mespera

'das reviravoltas no seu destino. 
Seria, então, o caso de nos conso
larmos, nós, os citadinos. De fato, 

~1 há situações~s, há 
infortúnios pio

....! ires por e~-
~~ 

; c~JC 
:por exemplo. 
: Ao impacto 
;das primeiras 
:notícias sobre o 

· •que ocorreu na
. quele fundão de 
·:Rondônia, na 
lllladrugada de 9 

, 'de agosto, se su
:Cederam infor-
1mações detalha
!das, onde o 
:Vulto da tragé
,dia rural ganha 

~ c0ntornos mais 
'Precisos. Não se 
' .rata de ver a si-
' ~ .tuaçao com as 
·lentes do pessi
~mismo, mas apenas de encará-la 

~ éom tanto equilíbrio quanto permi
,:::~ 1trml_ o choque, ?~to, a indig
- ~ @C.ao. 

, . A que se pode comparar aquela 
fqria punitiva? Talvez seja preciso 
t>uscar exemplo de crueldade pare
tida na caça aos quilombos. Com a 
~i,ferença de que era o tempo de 

~
escravidão fundada em lei, e hoje 
;y~êrrôs 
~11manos~sagr!ido~ Carta das 
N'_a~silassi
nou. 
' É precisamente a estratégia ma-

~ 
trodconômica je con~Íltracão de 
~.ue proâuz o desequilíbrio 
6ocial e as violações de direitos hu
manos mencionadas pelo presiden
'te· Fernando Henrique Cardoso em 

. . seu discurso do dia da lndependên-
1 \. cia. 
~ ~ · O~os dos sobreviveu-
, tes do massacre de Corumbiara são 
f~o_s. Há um que excede em 
1orror fiído o que já ouvi e li. Está 
pa matéria da jornalista Mônica 

· JJergamo, em Veja. Depois da cha
cina, três rapazes são obrigados a 

. remover os cadáveres. Um deles se 

vezes ela foi planejada, sempre sem 
sucesso. Par~-~~ 
~ um remédio urgente r 
para fomentar o desenvolvimento 
econômico, meta da burguesia in
dustrial que implicava a ampliação 
do mercado interno. Seria o passo 
indispensável para fixar o homem à 
terra~cando o êxodo rural gue !<"' 
transformava os principais centros 
urbanos do país em~~ I 
onde a vida se fazia impossível. f 

Tudo em vão. Levantou-se ) 
sempre:( um poder mais alto no ca- 7 
minho da saída 6'iír]UeSa, e não foi 1 

certament~do ~
~s estatísticas continuaram 
apontando a causa fundamental 
dessa barreira aparentemente in
transponível: uma situação em que 
a propriedade da terra. ainQ.a..hoje, 
~xtremamente conceQ!ra
da. A vergonhosa desproporção se 
Inantém com alterações insignifi
cantes. 

Falar em modernização en
quanto subsiste um sjst~áJ 
~na melfiõr das hipóte 
ses, u~. Em plena 
vigência da ideologia do mercado 
consagra-se a intangibilidade do 
antimercado. As r ões traba- ~~ 

~ adas fora da lei e ·- ~~ 
tadas tendo como consequencia a _. 

\~ 
~spanta ao ver massa encefálica es

~ palhada pelo chão. O PM o manda 
.. apanhar os miolos, pôr na boca e 

eJLgolir. Ele obed~ mas~ mesmo ~ 

'!6 . ,f~ 
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Seria, então, o caso de nos conso
larmos, nós, os citadinos. De fato, 

'>-] há situações~s, há 
infortúnios pio

-1 ;res por e~-
~~ 

; c~Jt" 
:por exemplo. 
: Ao impacto 
;das primeiras 
:notícias sobre o 

· •que ocorreu na
. quele fundão de 
:Rondônia, na 
l!lladrugada de 9 
de agosto, se su
:cederam infor
.mações detalha
tias, onde o 
'vulto da tragé
:dia rural ganha 9 contornos mais 
precisos. Não se 
'.rata de ver a si-
' -.tuaçao com as 
~entes do pessi
mismo, mas apenas de encará-la 

~ com tanto equilíbrio quanto permi
d ,tem_ o choque, ?~to, a indig-
1 ~0. 

, . A que se pode comparar aquela 
fqria punitiva? Talvez seja preciso 
buscar exemplo de crueldade pare
tida na caça aos quilombos. Com a 
di,ferença de que era o tempo de 
escravidão fundada em lei, e hoje 

~
~~êrrôs 

( 
h!lmanos_f2Esagra<!_os na Carta das 
N:a~sil.assi
nou. 
• É precisamente a estr~é~i~ ma-

~
~rodconômica je con~ntracao de 
~ produz o desequilíbrio 
tsocial e as violações de direitos hu
manos mencionadas pelo presiden
'te Fernando Henrique Cardoso em 
seu discurso do dia da lndependên-

! , · cia. 
~· ~ · O~os dos sobreviven
' tes do massacre de Corumbiara são 
. ~o_s. Há um que excede em 

1orror fiído o que já ouvi e li. Está 
~a matéria da jornalista Mônica 
Jlergamo, em Veja. Depois da cha
cina, três rapazes são obrigados a 

. remover os cadáveres. Um deles se 

~~ 
~spanta ao ver massa encefálica es

~ palhada pelo chão. O PM o manda 
.. apanhar os miolos, pôr na boca e 

eQgolir. Ele obedece, mas, mesmo 
. assim, mais adiante, é morto. Cha
mava-se José Marcondes e levou 19 
tiros. Os dois sobreviventes (foto-

! grafados, com os nomes nas legen
das, assim como o do companheiro 

. assassinado), sob ameaça de armas, 
? 1 ~ambém levam à boca pedaços de 
· Upm cérebro humano .~m. 

• Nunca soube que um guarda de 
, campo de concentração nazista te
nha dado ordem semelhante a um 
preso. Ante Pavellé, o líder fascista 
que tiranizou a Croácia, a Bósnia e 

-i li Dalmácia,~ fez_pi.g&_nem há 
~- ~ímile~la-
tos de Curzio Mafaparte, se bem 

: me lembro de Kapput. Perto desse 
: policial_ de Corumbiara, os solda
' aos de Atila eram uns anjos. 
; Houve dezenas de posseiros ba

, leados, inclusive crianças e mulhe
i/ ~es; morreram~ 
~ Q9.!i9.ai'S:tiãilma foto impressio

nante de presos sentados, inclina
' dos para a frente, cabeça baixa, sob 
a vigilância de um PM encapuza
ào. 

11 • · ~dio iso~houve 
outroS.MãSíiíeSmo reauzindo tu
ao a proporções mínimas, ou pro

~ curando atenuantes aqui e ali, sob 
b pretexto de necessidade histórica, 
p que se comprova é a continuida

Wde de um pr~-
~ lência contra os ~te.rra, revelan-

tlo um teor constante de crueldade. 
. : Outra coisa não se poderia espe-
1lt\ rar do regime de !ll.Onopólio da ter
lJJ.$ ,. que'fesísi'e persistentemente a 
· (!Celtar a reforma agrária. Várias 

I,;UU~a-~ri:l-~C i:l JUli:lU~TIJJIIUi:lUC UU 

antimercado. As r õe traba- ~\6 
- adas fora da lei e ·- ~~ 

tadas tendo como consequencia a _, 

J6 - ,f R 

~ J 

·,; 

• Jornalista e escritor 
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i§} - 1lf Jq Jcrs- As eDiendas e o referendo 
PAULO BONAVIDES * não consta do art. 60, mas nem por ·• 

. . isso deixa de existir! 

A te hoJe a chamada classe po- · 
l't' B ·1 • Vamos portanto reuruficar no 1 tca no ras1 - at com- · · d be · · · . exerctCio a so rama a propna ... 

preendt~os ~obretudo os m~mbros Constituição, isto é, juntar as duas 
do Legtslatlvo e o Executlv? --:- partes desmembradas: a dos repre- ..... 

)o;.l soneg~u ao ...,P,QVO a ~art~ mé!!.s. ~- sentantes e a do povo. Desse modo ;c; 

ca, mais ~egttlma, mats d ~ah- sanaremos a mais grave das in-
N e. ma1~ fecunda da Constltu constitucionalidades já vistas so~ 
~nvahdada por desuso, esq.ue- i =e ~ Cot!§!itui~o de 1988: a " 
ctmento 

1
ou abandono prOJ?OSita- nstltuCionalidade de riíàfíter 0 . 

~o: aque a const~nte do paragrafo povo ausente na condução decisó- ··: 
~ru~o do art. 1 ' bem como dos ria dos seus destinos, acorrentado · 
l~ClSOS I, 11 e 11~ d? art. 14, com- portanto à abstenção; ele, que a rd 

bmad . . mctso ~V do ~r~. Constituição fez não só titular se-
49 da Let Ma1or O paragrafo um- ã também ó ~ 0 diret · 00· _ 
co do a . n.ao só reconhece o (Con sso Nacional para autori) bora providos eles de poder cons-)lb ~o ~e exercício~o pode~ ~:re:o 

OVO COmo fonte~ do~de emana zar re ere -C, .e. ISCi . !!!9inte sCCund~o. " ~ _O poder de soberania. ., 
todo o poder, senao qu~e, to.; Se houver sstm sens thdad P.. -1 Afigura-se-nos ainda pacífico e F .· -- · · 1 • · d · · ~ -"~ - az-se nuster por consequencta por 1~a, o exerctCio esse mesmo pohhca daque o er que, na }de boa doutriM o controle subse- ..., . . ' . . . • ' 

_ • ~ • • • "7:" .~ -:- - - . - e at a constltumte retrrar o 
poder entre o e emento popular e ··ltradtçao democratlca, mats perto quente de constituciOnalidade das 1 ~d d ' ~ tJé: 

t t Oc h d ·ru -d · .,. - . . pgvo o ostraCismo o ~so. uo seus represen an es. orre, po- se ac a a c1 a ama, certamente emendas pelo Supremo na hipote- 1;;..,hr. ~d.,,.., rifi · à íXld~ '"' 
· · • 1 · be ~ 'd · ~ ena o er o que rem, que so os u tlmos, a sa r, nao trep1 ara o mesmo em outor- se de que surjam dúvidas ponde- . d ' 

d d t t. t" - 0· .,..-.__I ~ . . . ãd somente ocorrera se ermos execu-os a cama a represen a tva, em gar ao ~ovo, me tan1~ reso uçao, ravets acerca da vahd e:::dãirilo- ~ · la · · c. ·da d -. 
'd t · ~ d ~~ ,..... · · =-:~-c. d' fi ~ . . çao aque parte Ja re,en o~- . st o na presen, e orgamzaçao e o vetcu o constltuciOna, uo re,e- 11caçoes mtn29uztdas no texto . . · d 1o d Lei ... 

governo do pats os agentes real- rendo. pelãDõi'tê_Q.Ue reformas f CQQ~al. ~úruco 0 art., . a • 
me~ te eficazes ~a vontade gover- t~o vasta,& e..comor_Qllletedoras de ,c-----rvt~s como as e~enda~ são! ~e ~e seus corolanos contl- . 

~I nativa que dectde os rumos do nosso futuro, enquanto nação questoes de dupla dtmensao ou dos nos artigos 14 e 49. . -
regime. não fi uem ao al edrio exclu.§ivo r,..· uplo aspecto -jurídico e políti- . ~ h?rª'--de, emendar a ·Constt- f=='.' 

1 ~T~ .. !~j~sos do art. de J~rnis ou_ de -fco - não seria porventura pru- twçao e tam~m a ~ora de fazer o , 

~ 
14 estamos em resença do pl~~ se~au, cuja I~miflªde ~ dente evitar a intervenção do povo c~part1~1~ _direto de refor- • 
biscito, do referendo e 1 tctati pÕdera amanhã ser irremediavel- 1pais altu. órgão ..d..a mag1stra.1ura, ma~ CUJa legt~tnu?ade, em gr_au 
'fà popul~r. Trata-se porém d :=\mente ~a, se as emen- d~ tal ~ <k_ pro- ~a1~ el~vado, Isto e em ~er:radetr~ 
mstrumen os adormecidos. em ...te;, õas,pêl'o alcance projetado, yio- m~s, fô-ssemosPílmeiro mstancta e co~ dose maxtma, so 

J gulamenta~o a ser ~t ida !arem a soberania nacional ou haurir no próprio povo, mediante/ ele pode confenr. 
~~ ·:nõs tmnos daJ~", uma~~ ~eb~ntarem...de~to_mo.do a referendo, a legitimidade de todo )( Legitimidade ue não será 

legislativa g_ue lhes tolhe o J!SO i~u.ind_emmdência- do ~...E.rocesso reformista? a~na , mas de bases ma-
constitucional e desampara J) ci- ~Estado. Desmantelar o ordena- Qerradeira indagação: ao en-r t~ais e concr,etas, se não houver 
dadão · ios imediatos, in mento estatal parece ser artigo de caminharmos a nação para essa obviamente manipulações detur- · ~ ~entai.s à fé na dÕutrina neoliberal do Bra- .fórmula, estaríamos acaso violen- padoras.. da própria VQDtade ... po-) 
pri tica da soberania pQpular, em Sifêõiiiêniporâneo. - ~ando o art. 60 da Constituição ~r; risco a que a sociedade ~ 

l 
sua plenitude. São eles 0e ine8ti- ----...Sendo 

0 
C N . 1 que dispõe so r neira de mesma fica sempre exposta, ~a i- · - ., 1 1-- ::-r:: ~ ongresso aciona d M ~ . ~ . 11. 

- m~e va ta para curar as 1esoes de esseAnct·a -- d t't .' men ar rta a . aJªo u~rvencao mvasora e 
d l P d Le . 1 . , u~o er cons 1 m- . De c. d d A . 

provoca as pe o o er gt~ atl- 1o, d..Qtado pelâCJlllstitui ~ - de ~ \ . ~or:n:a a. m ver a e, grutcos econonu,ro.s,_extremamen-
vo, toda vez q_ue este fere os mte- , un ~ co stituinte não ~~~\o- as ~s~tl;ll90e8 ~am da cons~lta ~s e poderoso~,. para os , , 
resses da naçao, consoante pode ~~ ~rcício Íimitaao dessa ple?tscttàna ~rus limpas, ? regtme qurus,yor ~a us~*atona, e co~ 
acontecer com alguns pontos das fun ~0 ee lt ~ mats fortalecido, o paiS mrus demo- o~dii- nu ta, a soberaru 

r · t d d ça r screver nem a erar em · d Co . . ~ . be ~ d 1 · · · 1 re,ormas ora vo a as e aprova as a 1. h t t . d cratlza o, a nsbtwçao mrus o - nao raro se es oca trrestsbve -
C N . 1 . s as m as es ru urats o d 'da be · ul · M · r · • f 1 n. o ongresso actona . ct F r d ect e a so rama pop ar mrus mente. as Isto ,ora Jª o unera ~ . . o un e,onnan o- . . . . , . 

::.1 ~$ qmsermos colo- ""' Ih ~ respettada. Democracia resbtuta! _ç!a democrac~~ae um . : 
car o.Y.ovo emJllllrcha.e ins1it..ID- ..... e~ ~spmto. Tal Eis o camjnho . ...fu._a meta;_]is a ~ povo que perdera sem honra o 
~ SUR!!IUQ~OJlO~t~_que empre~tca~~nt.e .ao 1: 6ãíldeira. E rota que se inscülpe no seu lugar na História. 

~
afetam a est.rutura social e econô- p~er constttumte. ongt,!lano. parágrafo único do art. 1° da 
pú~a do .._país, basta ter recurS<? ao Não cabe, por co~se~inte, a re- Con~ti~uição, ou seja, por ~ ~O 'f . Membro do Comitê de Iniciativa que fundou 

mctso XV do art. 49 . . Aqm se pre.sentant~ oc~ston~s. d~ uma plebiSCito, do referendo e da IniCia- a AssociaçAo Internacional de Direito 

insere a C2!!!Petência exclusiva-Ao le~~ura ordinaria faze- o, em- tiva popular. Poder implícito. que Constitucional 

96·1~ 
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'As leis do 

lylll! j t:t ;I :1 ;f·J-·11! ::tI ;f•J Carmem Velasco Portinha 

Brasil estão 
atrasadas' 
GABRIELA GQUL~RT i 
A frágil aparência de Carmem 

Velasco Portinho, de 9õãíi6S, 
esconõe a força ae seu ; dJscursÕ. 
Nascida no Mato Grosso do Sul, 
ela veio para o Rio ainda menina e 

'

foi a terceira mulher no Brasil a.~ 
Çonllãr em Engenharia Civil. SJ 
J.m Ainda na universidade, deu 
os primeiros passos em direção à 
luta femini~a: articulou o movi-
mento em favor do voto feminino e 
foi uma das fundadoras dflprimeira J 
aEocia~ão ffllllmsta gÓ país. "Isso 
aconteceu há mais ou menos...:.5 
anos. Apesar dãídade, minha cabe
ça continua a mesma de anos atrás. 
Acho que é por isso que não guardo 
datas e idades", conta . . 

Detalhe pequeno que se torna 
ainda menor quando o assunto é a 

Conferência da ONU sobre a 
u1ner. "Gostana mmto dr ter 

Pãrticipado, principalmente porque 
já visitei a China e fui muito bem 
recebida. Mas estou atenta ao re
sultado final do encontro", ressalta 
Carmem. Segundo ela, a prioridade · 
na lu~ das mulhe~s, além de nov~s ( · !L 
con~m~tas .n~sl~o, ~tJr ~ #sem o trabalho da mulher, a família j ras do Museu de te na Dona de "ótima saú L· Car-
Õ~direttos Jáas~eg!l~dos. . \ não sobreviveria". ----- ( - o_nde _;oorde~u as J mem não faz 1eta, usa óculos ape-
A~~so -:-. A~ le1s tn:bal~as Apesar de ser pioneira em uma o~ do _E!'édto e :ncupo~ o grgo nas por causa da VIsta can~da _e 

~..Q. cod1gu CJVII al~a,..e~t:uto área .Predominantemente mãsCijl'i-~ de" diretora- ecutlva ~ du-~ Uruve_rst· 
. . rasll. Nos avança- . na, Carmem contã que não sofreu ran e ~os -,_ela também estu- a e ~o Estado d~ ~o de Jane1ro, ~mos mmto maJS nos cost~es do tiilmita discriminação. "As vezes, ~smo, pmtura, escultura e f onde e assessora tecruca do Centro 

\(que nas leiS. As mulheres tem que l.eres me manõâvam fazer trabalhos! se to~~ @'lo. ''Minhas dêíéCnoTog~a e Ciência. "Sabe co-
ficar a~enta.s ~ co~scientes de que há de homem, como su~emtelhad_Ós ll ~aiores divers~. são: v~:_ex~i- ~ m? é, a ca~~· ~ 
sempre o peng~ d~ o ~?mem ~e?tar ~es. c .o que e es_pen~a- ç~es de atte? ~ar muse~, fre- bnnca.~:a-a-d!a ela so se. q_uet-
retroceder os dJrettos Ja adqumdos vam que recusana as obngaçoes quentar ateliers e con~rsar ç,om xa da pl)vaçao de a!gumas atrn.,da-
por lei'', .diz eia. Carmem ainda é por ser mulher, mas fazia questão ~êiiStãs. Também ador~,i; é}O des da~ud:_por causa do çan-

\

mais radical quando analisa a evo- de cumprir", lembra. A Engenharia !teatro e via.@C, diz Carmem, que saçoJ "Não posso mais tomar ba-
Jü'Ção daSCõnqUistas da mulher Civil, no entanto, n~ur f()) casada durante 30 anos e não ~o de~~ an~-
brasileira: "Além de nossa compe- Carmení'aos limites prat1cos e ma- teve fúb.Qs. "Criei uma ;(;brinha btr morros como ~Jl~~<tera 
tência, os avanços aconteceram temáticos~ que hoje tem um filho. Logo, tenho 'á"õCelíifõEXcursionista Brasilei-

....-~--_____. 

. porque os homens perceberam que, Estudos- Uma das fundado- uma filha e um ~eto". ,· ro", quetxa-se. 

'36· 16 



REPORTAGEIVI 

Ao explorar a polêmica em tomo da vida e da obra da poetisa Sylvia Plath, que se suicidou em 1963, jornalista discute a ética da biografia 
• A mulher calada: Sylvia 
Plath, Ted Hughes e os li
mites da biografia, de Janet 
Malcolm. Tradução de Sergio 
Flaksman. Companhia das Letras, 
220 páginas, R$ 18 

CLÁ UD/0 FIGUEIREDO 

Quando Sylvia Plath suicidou-se, 
colocando a cabeça no fomo de 
sua casa, numa madrugada gela
da do inverno de Londres, em 
1963, enquanto os dois filhos pe
quenos dormiam no quarto ao la-

. do, ela · era apenas uma jovem 
-1 poetisa obscura. Como muitas 

outras, lutava contra o anonima
to, tendo conseguido. publicar 
poemas em algumas revistas e um 
romance, The bel! jar (A redoma 
de vidro), sob um pseudônimo. 

-> /1 Considerada hoje ~~s .~- j
des, mzes da_p.oesta amencana, -
ela teve seus poemas e S_!@_ morte 

~1 amalgamados de forma indissolú
ve numa única persona, um gran
de mito literário que mantém pre
sos à sua órbita acadêmicos, bió
grafos e jornalistas. Mais do que 
a própria vida de Sylvia Plath, os 

- ~ dilemas étiCQJi provocados pela 
atividade desta pequena comuni-

1 

dade, que mani ula com igual 
desenvolturª-a hisjpria de pessoas 
rilfrtas e ~vas, são o t~m~gtral r 
do livro de Janet Malcolrn. 

Ao se suicidar~ aos 30 anos, ela 1:: 
já haviag iwradg do~m_arido, o 

~ ~ · ês Ted Hughes. Quan-
, do ele se apaixonou por outra 

mulher e se separou de Sylvia, 
apenas reproduziu uma história 
banal vivida por muitos casais 
jovens. "A vida continua. A dor, 

j\ 
a amargura e o horror estimulan
te do ciúme sexual e da culpa 

S '1 t "la ? e_a-th 
t -r ~cl. H ugue 5 

\1 

:·' .. -·· ·· Auret4..a 5<-hober Rea-T~ 
.. e 5u C.." ta 
;LC' J 

própria culpa? E, quanto aos bió
grafos e jornalistas, o que anima
riaseu~i~Abus-~ 
ca da verdaae ou o desejo de en-

.. · ----:-::---~-:-~~r,::~ treter o público, mesmo ao custo 
~ de f e~ outras pessoas e~ ~ · .. 

. . . I 

· :. ' Em uma de suas muitas cartas 
· k-~ r eJm c-"'~·~· ~r:.• à imprensa, Ted Hughes e~u, -$' 

• rJ~ ~~. Zh<~ ~ ,.4 · um tanto ingenuameute, "Espero t 
·~ ~m'9 :s~~"?.. que cada um de nós seja dono dos 
~ ~ ~ ~~ ,..hl'..t, fatos de sua vida". Para Mal-

<"4-11 ~ herdade de ser cruel é um doo 
. ~ ilad~ ~ 1"\ colrn, a realidade é outra: "A li-~ 

pnVilijios incontestes dojomalis
IJlO... e trat~r as pessoas conm_se 
fossem personagens de romances 
vagabundos é uma de suas con-

; t :_·{.(<IJL ', 
.:...·,;h ~~~ 

~.~ -~, /u;.1 

. 1', (';1")/rl • 

ri, ·, · .. l AÇ 

h I'' ·''· I . i··/. 
·· .• , u .!.,,-,.,.t'! 

• 1 •IT ,, . ~ · 7 

.yenções mais difundidas. Nasra. 
Plath (NR: A mãe de Sy]Jia), em 
Ted Hughes e em Olwyn Hughes, 

(

o jQillali&mo encontrou e ainda) 
e_!!ÇQiltra três alvos extr~ã~çnte 
(\traen,!Ç$ _parfl..sua tEl,denga_a.Q.. 
sa~mo_e._ao w;iucionismo." 

Na ftla de curiosos formada 
diante do caso PlathjHughes há 
gente de todo tipo: de ~Sáeiona- J 

1iS!ãf ~ como ÕÕtÓgrafo t 
Paul Alexander, autor de Rough I 
~ até críticas pós-estrutura
listas, como a cerebral Jacqueline 
Rose, autora de Tfle haunting of 
Sylvia ..f_la.!_h. Em uma de suas 
mJ!!tas..cartas com que - numa 
guerra perdida - pr~urou ..Q.ç
fender ~ua rujvacidad~,' Ted Hug-
~ te~ r.,echacar ~ assédi<r r
"Fico urioso de ver minhas expe-
riências e meus ~tim~ntos parti-
culares tei.nventaJios de maneira~ 
~ kY.@na e irres.QQnsãV'~I, 
interpretados e publicados como 
se fossem a história oficial - co-



~Oe~mVal.;r~Oe)'m'[JS~O~b~~~;::(~dt~:~~O~~ "~-~~;~,::;~~~~':. . . " , : · .. ;;f#~ "-. ~ l l ~:.::o~a:~ a: ~:= 
u1 ~~ , ~ pseu orumo. ,,_r . • . . . l ·<, . · · · · · '~ -- ~ · · · 

-> j/ Considerada hoJe uma das g_@n- 1 ··' ' ···. ·· .··•·· -. ,~ . , . / ,llii% ....... ~ .·. ~ .··. ~ençoes mais dif~didas. Nasra. 
des_ v.ozes da_poes~,J~ . . ···;r ,)'.*tt;· ~Hà:1/ .·· Plath (NR: A mae de Sx.!J:ia), em 
ela teve seus poemas e sua morte ............. ··. .. .. _ i ~ . C\ ,~~A Te? Hu~es e em Olwyn Hughes, 

"'' amalgamados de formáindissolú- . · .. /.' .. ... , • ·: ::,;:''::: . . ·.~~r ·.· to Jomaü&mo encontrou t ainda ~ 
velniiííiaúnicapersona umgran- -- ,'. / .•. · :': __ .; ','!~f' .··.z.c, e_!1&Qlltratrêsalvosextremamente 
de mito literário que m~ntém pre- - --- - . "' :'~: · . ···-'•:·· . :I .. · a~~sua_ t$dência aQ. 
sos à sua órbita acadêmicos, bió- . .;. ·. illffiF,. .i - :·.· ,.;r; ~ sa~moÀao reducwrusm..9." 
grafos e jornalistas. Mais do que " · ·"' · · ~d'êt< $/ ~ · Na fila de curiosos fonnada 
a própria vida de Sylvia Plath, os t .. ,. ·; • .~ . .un 't· diante do caso PlathfHughes há 

.,~ ~i~e~as__é~ro_vocados pela f"' ,:;.
7 

I 1· gente de todo tipo: de ~saêiona- J. 
atiVIdade desta ~uena co~uni- ~ ~- .. , 11stãf ~ como ÕÕIÓgrafo 

) 

dade, que m~om_1gual ,_. , , '' '."d.b · • Paul Alexander, autor de Rough l 
desenvoltura a história de pessoas t •. c.:..·,;h A-'J mnuic até críticas pós-estrutura-

- - - - . r ......... ,._ ~ ~aS e viVaS, são 0 t~m~tral r - l ·'· · ~.f ·~I lU~} listas, COmO a cerebral Jacqueline 
do livro de ~net Malcolm. _ · 11, ('/Jit ·1. Rose, autora de TJ;le haunting_of . 
" Ao_ se S~I<!_aij_ aos 30 an~s, ela r xJ' . I I •• l AI,) Sylvia Pla!ft Em uma de~ 
Ja.haVI~§e-~Q9Ji.9._!!1artdo, o 11 1 •1.1·. ' · ; .. 1 mJ!!!as_cartas com gue- numa 
poeta tn les T~d _es. Quan- .. ,. -~1 · ,-,.,.:.··.; guerra perdi~-:- P~ 
d ele se apaiXonou por out_ra , •i• . , T , , .r 7 · f~der.suaJ2m:aodade, Ted Hug-
mulher e se sep~rou de ~yi~I~, hes tenta rech ar assédio: ~ 
apenas ~produzm ur~a histon_a '\' e . "Fico funooo d~ver ~as expC:. 
~anal '2vida_ por ~mtos casais . S "{ V L a_ riências e ~eus ~ntim~ntos parti-
Jovens. A vida contmua .. A dor, \ ~ ~~~ ~ w~ , c~ares telllYeótaJlos de ma~a~ 
a amargura e o horror estimulan- r . ' . t-'t. .u\f'l"" tão tosca ~na e irres_ponsável 
t d 

. ' l d l ) >·v"' ,.-, . ~ ' e o ciume sexua e a cu pa ··· mterpretados e publicados como 
jl sexual acabam por se atenuar e /~t; ~ ~~ ;,\ ': • se foosem a história oficial - co-
desaparecer. As .. pes~oas ,en~lhe-) ~ ...,."w-J mo se eu fosse um quadro na 
cem. Perdoam._a_<a-nr.onnas e , -. (. I d 1 · · · , ~--· ~ -,r~, 1 t~• •~ pare e OU a gum pnSIOnelfO na 
umas as tras e as ve s ate · ') SI'bé ·a E d S l · d d _ • .- : n ever yVIausa a a 

c egam a perceber que o que tem 1 •• r " 

d 

. , . . • mesma 10rma. 
a per oar em SI propnas e nos ' c.:.. o · . · · 
outros é a juventude", escreve _ .- ;"/ \.V la ~ <? mru.?r atr~o de .d mui~er F 

.-.4 M~lcolm. Mas es~foi e "1 )..C h oCas c~lada, nao ?asta~ ~u.tei?a fas-
eVItad~ quando Sylvta Plath in- ·• } " cmante, esta na~ue ~ 
trod~u um n~v? elemento - o seu suicídio _ num roteiro que :" · .......... · .... · · ··· .. · .. · · · ...... · .. · ..... · ... . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. ... . . . aut_g~ medida que 

. devena ser preVIsivel. A "<,lo~ amargura e horror" mencionados por """" : • , , • ~ · envereda ~lo pengoso labi_nnto o~de se perdem. os personage~s 
_=I ~alcolm for~ como que-· E ~aças f ~ o bzografo e SeUS cumnlzceS ~ dessa trama. os par~ntes, amtgos e biografos de SyiVIa Plath entreVIs-

D a s~a. fama postuma: esses sentlm_9!!9s passamm <LSe!.S.Ontinuamente : ~" . , . r ~ tados a~ longo do livro. . , . . 
» re~.nos sobreviventes deste drama não só atra~és~s ~fias ( ~ ~ b•ogr~fia e o me•o pe- ta_J!!io arquivos e biblio)ecas,r : S~ mteresse ~!t;Z?;; ~o : d~s c!e suas obras ~gos,..mas também pela polêmica em torno da pu~adual f : l2_9.ual os ultimos ~s en1revlmndo pacientemente ~ publicadas no B~sil ~ : r zssao llllf2..0sszvel, Jorge Zahar, 

e seus diários_e..cartas: _ . _ .--.j dos mortos famosos, lh_es são cada.test~unha...Não há..na- - ~ _ _ 19~\ e Nos!rqucvos de !!.e:!~ ~ecor<L 1985), ~bém t~qspa~.]i> \ ,... ~ Em uma cena de !!'Jter ~me lfomil amargai, blollf:'fia assinada : tomados e expostos a vtsta de da que na o se disponha a f a- : s.:u novo li~, ~lgo __t;ttre uma !!IJOliaWn e mn :nsruo. O I;ttor, ;r 
por_ Anne St~ve~son - e acusada de ser demasiado pro-Hughes por : todo mundo. Em ~u traba- zer, e quanto 91ais 0 livro : contudo, nao tropeçara nll11_1 termo sequer. do Jargao psicanalítico. 
mmtos - ~ Irma deste, Olwyn Hughes, conta como uma briga sua ~ lho, de fato, o b1ografo se I re~de, mais !c ~ ~alcolm se contenta em a_E!icar s~n~. e ~tamente seus princí-~ 
com a poetisa te~no~ com o silêncio de Sylvia Plath: "Foi um duelo ~ ~me_lha a um ~rrombadOL o leitor acreditará. estar vi- ~ PIOS. Sem. fazer nenhuma ~nce~sa? a ~ões. s~plistas e esqu~áti- J=: 
F~ El~ disse nada, I?as ficou me olhando fiXame~m l ~ nrofissw~aLqlle..J..nvade uma v~.nci~nd? u~a. elevada expe- ~ ~la explora toda as ambivalencias e ambiguidades latentes nesses 

:g silenao ( ... ). Q~ . .d~a ter partido ao amanhecer do dia segyinte fui ' ~. : ,ças.a, revira as ~~vetas q~e nencia hterana e não sim- ~ depoiment~. ~ , . 
~:. Tirando-me a oportunidade de fazer as pazes e \\~~ pos~am conter JOias ou d~- ;:{ plesme~te ~cos l:::-~ v N~ma situ~ça~ anahhca, ela observa, ?S analisandos transpi-
co~denando-me a ficar presa em meu erro." No episódio, que sugeriu ~ \ n~euo e fina_lmente fo~ ext- de bastidores_e..len.i,o a cor- : 'ti' ram I~formaçao e_or cad51- P?ro. Pode-se dtzer o mesmo dos seus 
o titulo de seu livro- ifiriúiher caladá - , Malcolm vê uma síntese : bmdo e~ tnun~.nroduto respondência alheia. ( ... ) A ~ entreVIstados: uma .Q.alavra, mflexão ou ges!o- interpretados por \~ 
de toda a situação posterior. "O suicida vai embora, e os sobreviven- ~ d~_lh~gem. O voye}I.[ÍS- incriveÍtolerância do leitor : ~alcolJ?- acrescentam um grão a mais de significado a um tema· 
tes são condenados a ficar presos para sempre em seus erros", ~ mo e a bisbilhoticUII!e moti- (que ele não esten~eria a um ~ Já em ,si compl~xo. E, não é só a analista qJ.Le está sempre alerta. f; 
observa. , . ~ vam _tanto os au~ores quan~o ro~ance m~o a U : Também a escntora e capaz de transf9rmar numa bela metáfora 

O fato ~e o pr?p~o Ted Hughes ser o ex~utor do espólio literário ~ os leitores das biografias sao mruor ~te das bio_gr_~) só D ~ qualquer elemento C?m qu~ e_sbarra. E assim, quase ao final do 
de Plath so contnbum para aumentar a tensao em torno da persona- : enco?er~os po~ um aparato faz sentido se for entendida ~ h~ro, quando entrevista a ultima pessoa a ver Sylvia Plath com 

~~ geme de sua ob~a_. E§.J:?CCUlaçõe~cu~~es co~~ram a vir~ tona, LI academico _destm~ c? mo uma espécie de ~~mpli- ~ 'f. 'i. v~da, um velho pintor. N~ caótica casa deste, s~rp..Q!lham "1l9 ):= 
" ' q~.Qnútrn.,_em 1982, no ~refacio dos dianos de_ SylVI~, que r--1 e~Y.ID.a--a:pa- cidade e~tr~ ele e o ?wgrafo ~ piso e em todas as superficies centenas, talvez milhares de objetos 

tmha aestrmdo as entradas relativas aos meses antenores a sua : ~encJa de am~mdade e sohdez numa atividade excitante e : ( ... )cobertos por uma fina camada de poeira". A casa lhe parece 
mo~te. "Eu o destruí porque não queria que os filhos dela fossem ~ . se~l~antes a? de um banco. .J proibida: atravessar o corre- · ~ "uma espécie de ~egoriª monstruosa da verda<ij1: ( ... )é assim que ....-

1 
obngados a _lê-lo (naquele momento, eu considerava o esquecimento ~ ~Q .. blOgrafu e apres~n~ado "':!I ??r na ponfa aos ~s, parar \ ~ as coi~as são; é essa a realidade imediata, em Toda sua multiplici-
parte essenCJal da sobrevivência)", escreveu Hughes. Onde tenninava ' I quase. como um~ de ~rto e : dade, 1~eza, in?>nsigê_neia, re~ância e autenticidade". F 
o deseJO de proteger seus filhos e onde começava 0 de ocultar sua : ~- Sacnfica anos de1 espiar pelo buraco da fecha-

. . . . . . .. : sua vida noJ@bãlliQ.--pàssa dura." 1 • • 

ClaudiO fiJ:Uetredo e subeditor do ldétas M hor~~áveis consul- Trecho do livro A mulher calada ~ • EntreVIsta com Janet Malcolm na pág. 6 



Mosteiro de São Bento festeja com missa elevação a abadia, em 1596, e desenvolve 'home page' na Internet 

Quatrocentos anos 
rumo à modernidade 
ANABELA PAIYA monges trabalham- vários ensinam os 1.200 alu-

n d é io São Bent e O da Escola · 
A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ~ógjca, ambos vizin~ ~- s !Ih, 

tinha apenas 31 anos quando a Junta Geral da outro oficio, seguido do almoço, ao som da leitura 
Congregação Beneditina reuniu-se em Portugal, em ~nqcórdica da Bíblia ou~ algum livro ~Sô. 
agosto de 1596, e elevou o Mosteiro de São Bento à nas grandes festas é iílterrompida a leitura e se 
categoria de abadia. Naquele tempo, o mosteiro pode conversar", conta o abade. Na quarta-feira, o 
reunia somente seis religiosos, vivendo em celas cardápio era feijoada. 
improvisadas ao lado de uma éapela de pau-a-pique Depois do almoço, uma breve conversa antes do 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição, no alto de retorno ao trabalho. Às 17h40, os si~as · 
um morro escolhido por ficar longe da cidade. Hoje, véspe__I"a~ m~antar e, logo, recolhi-
transformada em ilha de silêncio e ritual imersa na -~as, onde cada uJ ode ler ou estudar. 
algazarra urbana do Centro do Rio, a abadia com- 'JNada de televisão. "A é sim le t ~ e 
pleta 400 anos com missa solene, rezada às 16h30 êsiamos aqui em busca de um v· a · ência'', 

~ pelo abade Do ' io Mendes o cardeal exp 1ca Dom ose. Uma v~ e.2r seJDaDa;: 
Dom Eug mo ales. No interior das grossa$ pare- ' mon · à~do mõSfetrõilo Alto da Boá 
des brancas que sobreviveram à invasão francesa e a 1 , para um passeio pela floresta ou um mergu-
um incêndio, quatro séculos de história permane- ho _na piscina. Visitas de parentes são raras. _ 
cem em grande parte ignorados pelos cariocas que, E um estilo de- vida defendido pelos monges. "So-
"movidos em inveja santa" de Salvador, exigiram ,-. inos nós que escolhemos e~tar ser invadidos .J?$!la 
que "fosse tam m un a o um mosteiro na sua confusão do mundo exterior", diz Dom Félix Ferrà, 

f 
cidade", como escreveu .....--- · responsável pelo ~o 
QQ_m ~lllalho mosteiro _na.Jntemet (http:/ 
R~, arquiVista Oõ'ffios- ;w3.openlink. com.brjmsb-
teJro. rj). No início, ele conta, tor-

Quem sobe a ladeira de cia o nariz para de 
paralelepípedos já começa informação · a na -
a pisar as pedras da histó- e. as, ao visitar os sites 
ria. O caminho foi manda- creõt'ttros mosteiros, perce-
do construir em 1660 pelo · · ·· ·• ·. ~ beu o ~otencial da rede Jla 
abade Manoel do Rosário f divulgãÇão dã co!!.&!"e,&asão. 
Buarcos, que morreu - · ·. "Recebemos entre seis a dez 
dizem os escritos - em e-maifs por dia", alegra-se 
conseqüência do calor du- ~ Félix., que há oito 
rante a obra. Em cima, anos, quanto tinha 22, dei-
"basta chegar ao adro e xou o emprego de químico 
Portugal surge de corpo No interior do mosteiro, 0 valioso acervo para ingressar no mosteiro. 
inteiro à súbita visão da "Foi uma espécie de desco-
cantaria que enquadra a alvura das paredes caia- berta. Quando entrei em contato com ~a monásti-
das", como descreve o ar u'teto Lúcio Costa, um .caJiajando por mosteiros da Europa, percebt qúe ê?â 
dos admiradores da arquitetura da a adia. uristas chamado para viver esse tipo de vida", lembra ele, que 
se quedam ao esplendor da talha dourada, das levou cinco anos freqüentando a comunidade até 
pinturas do teto, dos castiçais e dos enormes lampa- ingressar co~ 
dários dê prata, cada um com 105 quilos, pendura- J Há quem prefifãillanter-se entre os dois mundos, o 
dos na nave da igreja dedicada a Nossa Senhora de r$~0 e o pro(ano. · Ribamar de Oliveira é 

j
. Monserrate, de 1633. Para o histonador, o maior digita or, mas há seis anos freqüenta as ves as todos 

téSõuro é a biblioteca de 200 mil volumes. ~mde há os dias. Ele sabe de cor o ritual e acompanha os 
Ii~o sê'culo lôe'1nãilúscritos detalham a histó- monges. nas reverências a cada vez que entoam o canto 
!Ja da IgreJa no Brasil. Mas o abaâeJ)omJoséf~ filóriil ao Senhor. Pretende ser um oblato __:. ··~Iguém 
ressãlta: ··o mosteiro não é um museu. Queremo' , . ue rocura se uir os preceitos ciiStãõ'Sde castiãade, 
que seja um centro de irradiação de fé religiosa". enerosidade e h a e, sem azer a r 1ssao e 

mosteiro ainda atrai fiéis e novas vocações. 'monge' , como explica. !JJUe o motiva_é a fé~ "Sou )} 
ue as pessoas par In católico e gosto. Só que não me adaptaria à vida de 

-- ~•;n; "~"' t:<nt .. p monoe~ e HJ monl!.e". iustifica. Para quem só pre~nde recjclar..U, 



Quatrocentos anos 
rumo à modernidade 
ANABELA PAIYA 

A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
tinha apenas 31 anos quando a Junta Geral da 
Congregação Beneditina reuniu-se em Portugal, em 
agosto de 1596, e elevou o Mosteiro de São Bento à 
categoria de abadia. Naquele tempo, o mosteiro 
reunia somente seis religiosos, vivendo em celas 
improvisadas ao lado de uma éapela de pau-a-pique 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição, no alto de 
um morro escolhido por ficar longe da cidade. Hoje, 
transfonnada em ilha de silêncio e ritual imersa na 
algazarra urbana do Centro do Rio, a abadia com
pleta 400 anos com missa solene, rezada às 16h30 b pelo abade Do ' P io Mendes e o cardeal f Dom Eug mo ales. No interior das grossas pare
des brancas que sobreviveram à invasão francesa e a 
um incêndio, quatro séculos de história pennane
cem em grande parte ignorados pelos cariocas que, 
"movidos em inveja santa" de Salvador, exigiram 
que "fosse tam em un a o um moste1ro na sua 

[

.cidade", como escreveu · 
Dom M heus Ramalho 
~os-
telro. 

Quem sobe a ladeira de 

monges trabalham - vários ensinam os 1.200 alu-
n d é io São Bent e O da Escola . 
~ógjca, ambos vizin!lQê_ ~· s 11 h, 

outro oficio, seguido do almoço, ao som da leitura 
onqcórdica da Bíblia ou de algum livro ~Sô. 

nas grandes festas é mterrompida a leitura e se 
pode conversar", conta o abade. Na quarta-feira, o 
cardápio era feijoada. 

Depois do almoço, uma breve conversa antes do 
retorno ao trabalho. Às 17h40, os si~as · 
véspe_Ia~ mi~antar e, logo, recolhi

·~as, onde cada UJ ode ler ou es.tudar. 
1 Nada de televisã9. "A é sim le str - .e 

êsiamos aqui em busca de um v· a nitêticiéf', 
exp 1ca Dom ose. Uma vez por semana·; nellÇOS 

I 
monges ~ir à sede do mostem5nõ7\ltõ da Boá 
Yfua, para uin-pãSSeio pela floresta ou um mergu
fho na piscina. Visitas de parentes são raras. 

É um estilo do- vida defendido pelos monges. "So-

l
. inos nós que escolhemos exi,tar ser invadidos pela ' 
~or", diz Qom Félix Ferrà, . 

· responsável pelo mn_o 
mosteiro _na.Jntemet (http:/ 
/w3.openlink. com.br/msb
Ij). No início, ele conta, tor
~de 

paralelepípedos já começa 
a pisar as pedras da histó
ria. O caminho foi manda
do construir em 1660 pelo 
abade Manoel do Rosário 
Buarcos, que morreu -
dizem os escritos - em 
conseqüência do calor du
rante a obra. Em cima, 
"basta chegar ao adro e 
Portugal surge de corpo No interior do mosteiro, o valioso acervo 
inteiro à súbita visão da 
cantaria que enquadra a .alvura das paredes caia
das", como descreve o ar ui teto Lúcio Costa, um 
dos admiradores da arquitetura da a adia. uristas 
se quedam ao esplendor da talha dourada, das 
pinturas do teto, dos castiçais e dos enonnes lampa
dários de prata, cada um com 105 quilos, pendura- J 
dos na nave da igreja dedicada a ~oss~ Senhora .de 
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~off .diz que Igreja doS pobres não 
R& HNA ZAPPA que ela é q~e de\áa est,a~ çJentrq QO \t 

.:r,A b • ~ eJJao o contrano. DecidiU IA 
ca e- F "fi\ ,.,,;.., r..,., .. r ..,~ ;::::;.,~ """' " tl ça vai onde ~ q.~ ela d~ 1 oiilpé s pi- :S.. ç~. Co~ Sl(l!S. er-

sálli " di sse ~s. "A ~greja vinha de ~I_TI exili.o de 
o fite~ L e o- quatro seculos e o Conctlio abnu os 
nâfdo Boff &DANOS bispos à cultura e à sensibilidade", f i 
pà'"tà mais de AMERICA LATINA d!sse B?ff. Foi à luz d~s intui-
400 pessoas que lotaram três au- çoes,. disse ele, qu~sej 
ditõrios do Centro Cultural Ban- !EJmram em Med~m. 
co do Brasil para ouvir sua pales- ''Em Medellín, os bispos tra- rll 
tra sobre a Igreja e a Conferência ·r ílio à luz a i- ,, 
d• Medellín no seminário América ~e", afinnou Bo . NosJU1Q§_60 

ina: da guerrilha à redemocra- ~ ia a co test ã olí ic na 
tlllção. Segundo ele, ao fazer a · Latina. O desenvolvi-

~o p~eferencial pelos ~obres, a m~ntro 
~a pisou um novo chao: o da do subdesenv · io-

nversào social, rompendo o ~- ~~ ~greja já t:e~i~, ~· 
cto que sempre a manteve ao ç.oaod nidades-Eelesi.ais 

lfdo das classes dominantes e co- .Jl~ Base. Depois, veio a~ 
l~cando-se do lado dos pobres. fia l. i herta~o J:..a .lgrrJa ~per- , 

? Para Boff, um doLPrinQpais gun~a ?n.de deve depositar seu pe-
r ~J..eD.logia- da Liberta- so histonco e moral. 

o, q~a.u..a.hatina. de- Favela - "Como anunciar "? 
Us_de-ser-re.pe.tidas~nsu- Deus num mundo de mis.,.e1áveis? , 
~ano, a reunião da Sõ'"~dor'' , I 
onferência Episcopal Latino-A- disse~que signi-

fllericana, realizada em ~ín,f fi~ o s. "A op-
lfd Colômbia. em 12_68. foi o even-~ çào pelos Qobres significa com:er-
tb ..riiãi"s..imJl!)!tante .da çRsti<UliS- I sà~e !Ygar s ociaT da lgre-

0 ós o ' . ja, que é rica secofõcar ao 
" m Medellín, ~ Igreja ~edefiniu 1<!8o ~ff. "Ela 

r 
seu papel htstonco e soctal, fOI.JL.. tenta ver a ci~e-
r~.fu!J.dacào do cristianjsu:w dos o ' ica ao 
~'i\ gr~nde virad~ da lgre- ~·. 
Ja no Brastl, disse ~le, f01 quando "Essa opção não se dá de for-

/ 

ela começ~u a senttr na Rcle...a liQL) !1lê.J$!r~. A lgreja~los 
?~repressao de ~stado ,.~s ~_pt!la maioria, em prim~iro 
~~.r~otes a_gredtdos pela.,ditadu- lu artir aai ama os de-
~tar. mai e co voca à trans a-

17 a João xxm- o tri~ milita- -~· o que existe ai e a consciên-
j y. ~uia se qu~ cia de que Sl-.!22b~ere é o p~to )~~ 
~n. "N~os--6e;-a Igreja éj ~e [ uê]ON Jue- 1\1 
de todos, mas s bretudo dos es ~do emP.Qba:&i; 
- !esuse _ · e -porcau~ ~" ~ 
das po.~Içoes do ~om Papa Joi!_o Na ~ftif?fu~o, dis-
2CXIIL No ConCilio yatlcano 11, se Boff,~ Q po!ir~ãa é.objeto, mas 
âe 1962 a 1965, a IgreJa tent_ava a 8~0 de sua li!?ertação. Ele reba-
certar o_ passo com a modermdade. teu a idéia de ~-~a 
E .os bts, os ammad~s o r dom ~ ext~g~~ e-a11nnou que 

~ ra e reuru os nas ca- . C . d 1 .. d · 
tacum bas e Santa Do ·t:r:-- fi _ as omuruaaaes J:..CleSiaiS ae Base 

------------.cnu ua, Ize -~SSiio 10/YmiliPm 

l rain um pacto com os .QObres. R e- nao estao ~m c~se. ~ .. 
nunctafãri'f'aos palaCIOS e poderes e todo O ats e h_ m~IS de 2 nulh S 

_klntaram-se a eles. N.~deJ .~· 
epcerr ento C ncíl" , o papa Boff, 'D:!e_r~lamou ter sido re-
ttiou da ca a tiara de jóias e duzido á''suo-Tm'o" por não po-

li l {luro e a doou simbolicamente aos der ~van~a f l pobres do mundo. · · i ap au 1 o de pé ao final 
,!Nessa época. a lgreia decidiu di!-Pa l e~ t r;~ 
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Impérios e comunidades 
PETERFRY * 

O s impérios custam para morrer. As suas 
estruturas poütico-administrativas implo

dem ou simplesmente decaem, é verdade, mas 
os idiomas imperiais, as constelações de idéias e 
os valores persistem por muito mais tempo. O 

q latim e o grego ~substrato das ünguas 
faladas na E~pa con~pOrãneà, enquanto as -r idéias. dos impé'riOSgfego e romaDQ...._estão na 

......, raiz da nossa modernidade. ' -
et-~s grandes impérios co

loniais dãTein ordem alfabética) Alemanha, 
Bélgica, França, Grã-Bretanha, Holanda e Por

~ tugal que cheg~e,..Jlo final do 
::f- século XIX, e ~ em diante, 

.....[ deixaram m~as n~nsamento 
~o. É até possível ....... 
argumentar que as 

~ idéias ~!'.!:e 
foram as mesmas que 
vieram a destruir os im

" l périos. ~s 

C
-, idéia_:; da " naturalida

Me" d~dee 
dominaç~ ~r_Qpéias, ~ 

li ~~ as iaeias de 
Igualdade, tlberâade, 
ftâterl~e nidade~ça 

• )' A~ I SOCia . as ~<:ws 

cOlonizadores foram e 
~a 

construção e expressão 

I das vozes " subalter-
1 nas". Mas, QS colo~zar 

dQSeuatl!béiiL.eXJJQrta
ra~~us " ej hos ' 
naciOnais, fazendo com 

l
-q-ue as su~lônias 

manifesta.sseiQ_ estilos e 
j~stin tos-:---N11m 
show em Zimbabwe, 
ex-colônia da Inglater-
ra, os artistas do Zaire, 
ex-colônia da Bélgica, 
encantam as moças I~ 
cais de modo não mui 
to diferente do que fa~ /'---~~'f\.AA"'o 
zem os "latim lovers' ' 
nalngla~m 

\f ~teira entre Zimbabwe e Moçambi
~ortugal, observa imagens 
que parecem subitamente invertidas. ,AslTiar

(1 gens ~ntre-Q_;l~ ~ento, entre 

) 

negros e brancos, e entre a "traâição" e a 
"modernidad " ficam menos nítidas, até invisí
veis. Em ~~~ique, as velhas políticas por
tuguesas ~ílação e integração produzi
ram uma n1~i.~~e radicalmente dis.tinta da 

l 
do Zímbabwe, onde õf" colonizadores ingleses 
~ram com cuida(ios clínicos a spa-poltfi
ca de_se~~gaç!o~:~o~ mais que cada uma 

\t dessas polttícas tivessem feito parte fundamen
/J tal do pr~clo.minação colonial, não há 

dúvidas soor~ as süãSai[êre~ no.-passado e 
nQ 1?.!:.~· E por isso, sobretudo, que ~la, 
Ca_bo Yerde;.-Guin~ M~ue :_, São 
T~ tem, -pàra o Õbserva or exter-,. 

cl no, um Yiro-à.' ~is!!_nto_Ao..res~ Áftiea. 
Durante o processo do seu desmantelamen

' to, .8;;;!m~ ~nico ~- transformou numa 
1 "COimíritáa<:le'. Hou~ quem a~elha 
.. A~1ídny.en~sfaq::e-_~--a .. manu-

t~g~_B9Jítiea e econômica. 
Mas houve também entusmstas'-q~ram a 

I criação de uma identidade que confundia as 
:.:Iivagens internacionais entre o Norte e Sul, 
e~ íses is men . " n oi ·dos" . 

7 Coisa semelhante não ocotmu nosaso por
~~~ Setra-rrsfç>rmou em Império 
proprio; as colônias da Africa se tornaram 
agressivamente independentes, abraçando in
clu~~es-tilo--Jllilcyjsta-leni~_governo. Os 

I 
"enclaves" de Diu e Goa foram tomados pela 
Índia, enquanto Timor Leste foi brutalmente 

-=J Há uma lição nisso. Em primeiro lugar) dSR_- ((' 
tid~s~ ~is etc. não sur- ..( 
gem automaticamente entre pessoas, bairros ou 
países simplesmente porque um observador 

fr qualquer percebe que possuem traços em co-
~ mum. As identidades surgem historicamente 
f através d_e _I?rocessos _m~~ O':!_ menos espontâ-
~ ~ e floresce..JJ!_ me~o na subjetividade ivdivi-
U ~1 que identifica, reconhece e celebra 
~~ como s~os. No caso 
{ em questão, parece que ~á ~te~ em 

~ 
ce~ade (m~e?) twíY.
~a língua~, sauda~, ~s 
~~~valor num 
mundo da vez ·s v do ~ami. 

{-Lémbro-me das várias vezes em qu~s 
· "' =-- """ - br.asileJJ:os externara 

I 

a sua tristeza de terem 
sido colonizados por 
Portuga-l. "AJ!.-se-os..! 
~~~m-ga.
~ 

Mas nem tudo está 
perdido! Entre h~@!!Ças 
co~ti
~_mi!.t.u.os, des
cendentes dos coloniza-
dores e seus 
colonizados fazem 
questão de se reencon• 

l trar em ocasiões das 
mais diversas, com pro
pósitos igualmente dife-

~
renciados. É o caso do 
4° Co so~A~ 
(ro- · _ Çiên-
. · is, que, a e ) 

-~~o,re~u 
~ ~~~~n~ 

-li~~~-· 
,lflé-BisSIDJ., oçam-

~biqúe-.-.e_~gal e_ ~o 
Jsuné-..é.J>~o 
c.sntenário predio do 
Inst~il@ofia e 
Ciências Sociais da 
!l,fR I , Do Largo de 

A ' São Francisco. A~ 
r, anexado pela Indonésia. ~ continua por- ~o, tão interessante e eclética quanto oS 
J t~ 1999, quando ~corporado à pr àprios territõriÕs'õa----::!![SUª. portuguesa, in-
Clüna~Ideia de formar a~age dos _J. ~ clw~ que foram desde á teoria ~al 

. P_!l~- de · n~Yortugu~a florescelifà:erite- 1 f f até assuntos que clamam por res os~êíltes / • 

'
mente, • tü~. ttld(?através dos esforços do em- { e _pra. 'uti~cas, como~. por exemp o, d. ireitoLbuma-f~ 
bai~-AQarecido~Q~ra. Depois de ~sica...~~i~s, Aids 

1 

1 vãrios ... ~o~uniãaàe-ganhou exis- e a ~iaNlas.mlJJheres e das- crianças. 

Chama atenção o pouco ~Jl*)-genera
lizado, pelo·ifiéilõSno BtãSil,~niciativa. 
~ ..-.---..,s 
OS JO~por exe~plo, notaram o fato, 

comen~issa.Q.o_~ de ~Franco ao 
ver o José Anarecido preterido a favor de um 
v-----:--1 - -----c-----~ I ~ I ~g ano como pnrneiro secretano-gera , .a a-
ram um pouco dos acordos atuais, e possíveis, 

\

entre o governo brasileiro e os países da Comu
nidade, e depois se calaram. 

• Prol. titular na área de Antropologia Social, Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais, UFRJ. 
a6- O 
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Os fiéis divorciados recasaaos 

<'<') 
I:) 

~ 

, . :_r;;_ so~vENTURA KLOPPENBURG* · Consid~rando as ~ovas propagas~ pasto~s lm;nte disp~s~os a uma_fo~ma de _v_ida não mais direito divino, sobre_ as quais a l&~~ja ~ão ~ui 

~ .. ~=ilastorãl sumªmente delicada,...a. t~a a Ieis divorciados recasados, ~regaçao t_!2r~wmq___ .. ~~ndera ~Carta que recebe_r a C?~u- r- ~ecasad_os s__a1bam que. SJ0 particip~çao na~ ~Ida 
: Consciente de estar se envolvendo numa lque a~t?_nz~m o~ faclfitam a comunhao e ~s- ~~ C_?~tr,~diçao CO...!!,l a mdJssolubihdade do ma-._ qualquer po~er de d1s~ensa. Ü.§_fi_eis d~1vorcw~s ~ 

C- q ~ . D "t :~n ..In 1Ee' do Vafca para a Doutrina da Fé considera seu dever rea- nhao eucanst1ca em contraste com as dtspostçoes d~reJa nao se rêdu2 unicap1ente a questao da 
o~ruua a OJJJ.Iw..a..-.w:u, 7

' 

1 - · b h~ 1 · 1 · 1 d d' · · ~ d E · t' El de er aJ·udad 
00· -escreveu uma Carta aos Bispos da Jgreia J firmar. a doutrina e a~isc.iplina da IgreJa nesta r da comun aó ec esta, sena a go · e contra 1tono ~cepçao a ucans I'!_: es ~ v~s ?s 

. ca'tó/ica a res e i to ?a . rece ão da Com ~o · ~ia: "Por fidelidade à palavra de Jesus Cris- em si mesmo. · ª .. !E.!:9~undar SUél:f~o.mpreeCn~ato 0 vsalotr dMa par-
, Eu . ' . . . d' . I . ~ - d h N o 6 c t ' - d d r 'I " r tlÇJ..paçaQ..D..Q_sa.cri.f.í.çiQ_de...! ns o na ao a ISSa,. , canstzca 1e1s _1vorc s~a- t~a susteorn__que _ nao po e recoo ecer ~ a ar a anuncia e mo o 10rma : o d ha- es · · u 1 da oorrll' r.a-

0 
da medi'ta-

J O d t c d I J . 'l'd ·- . . fi I . h b" I . a comuo o IHn ~')'~- ·~~~ :aos. · o~rova o 12e o_p~pa _ oao çom~ v_a ~ a ~m~ _nova uma~, se _o pnme1ro 1e que convive a Itua meot~ _more uxorw~m ção a pa avra e Deus, das obrâs de_Ç_a,l]dade e 
: ~lo 11, que~~u sua pubiicaçao. ~~9010 f01 valido. Se os ~tvorctados seca- uma essoa qu~ _nao e a _le 1t1~a es osa ou o de justiça. · 
: "' IQforma a Carta qye ultimamente foram pro- ~~m CIXII~eote. ficam ou~~ s~tua: . . ~gitl!n.Q ~ando, ~a~ p~de rece er - D_uas yezes a CaLta insiste e~rmar que~ta p:: 

::t P?Stas diversas soluçoes bastante tolera~e be- çgo Ob)etival!lente ~ontrana a lei ;<n; ~ .'> .Nio tem :;.:,.:: a somuohao eucanslli:a . - - - . -·.. .. . - - - -
.né.\rclas _para o &ra_ve pro ble~~ d~ rec~pçao da <!$.Deus. Por 1sso, na2 podem .awo- :tf.;~~ <~."'' A"··- ,~, ·-,,?~--.' ,.·.: ~ Entre__lli!lto, re~?nh_ece ~ mesmo F- t~~ão ~ n_e_m caráter QUn\.!ivo, nem d1s-

~ , cómunhao eucans~1ca elos fieis Ivo c1ados ~e- ~mar-se da c~munha? euc~r!~!!.f.a, ~i;';l.~t:~:~~~~., ··,,·{·1-}g ~~ qocumen~~o.sJ:iéi~ diyorct~do.s re- cr.imi.!lat.Qilo: exprime simplesmente uma situa-
, ~~s~ ~s. eco r ª; por~m ,. q~e _a compreensao en u nto . ers1~te t s t ~ .o . ?>:-~: -tivo a:~):'!-;· casadosg_ o ao ~st~o exciUldo§]laniJ/ ção objetiva que por si torna impossível a acesso 

~: a\ltentica e a enuma mtsencordt(lJ1 unca poêfem ~esta s~aç~o, 9 acesso a co!Pu- .. . ' ;.,· ·: ·. _ tomunhao eclesial . E.J!ma aQrm..a- 1//1 ~comunhão eucarística.. . . . 
a.n ar separadas desta norma fundamental anun- nhao eucanst1c~erto umca- L-: ~XCI~~·()·~a ; ça_9~. Por esta razao te- '"'E recomenda que, com sohcita cand-ade, ha F 
ciada por Jesus: "Todo aquele que repu~i~r a sual~ ~..mediante absolvicào sa~_ra~ _ ;· Eucadstia d· ·· .. mos o dev~~. pastoral d_e acom a~ ~ vemos "d'efaZer tudo q~e po~ fortalecer no 
ll]ulher _e d~sposar outra, com_ete adulteno _con- t,nental , qu~a so ~ l.·.· ·.•·_···_··_ ·~_······ ·._ ; •·--••.A_•_····_ · ..• · __ ...... __ ......... (:_·· _;•~·_,,_ .... _\ ._ '_'••·.···--······._ .. •._. __ •·6_·•. n..M_r es_te~ fle1s em sua_s d1 1cuald~de a!!l.QI.Jie Çnsto~ e da.lg_re]a ~s f:eis que se eo_çon-
tra ~ - pnme1ra; e se essa repudiar ~ s_eu, mando e ª9 ueles que_, arrepend~dos de ter ~-b,:~ z ~~- ~~~~~i'i<, : J e co~v1da-los a art1c1 ar _na v1~a tra~m sltuaçao matnmomalmegul~r. 
qesposar um outro, comete adulteno' (Me 10, vwl~do o smal_ da Ah_anç~ e da ~~wN.~diJQte.Íados2\;;; ~les~alpa me 1 a em. que .1s~o seJa ~ . . 
11-12). . . fidelidade a Cnsto, estao smcera- t;;••> ' · :' •··· .. · . . . i dd ... ·,·:d· ···· : i .• compativel com as dispOSIÇQes do . BISpo da dtocese de Novo Hamburgo, RS -
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LUCIANO MARTI.NS 

~u udanças 
~~~ históricas 
"Mas nós também perdemos a guerra!" Foi com 

esse argumento inusitado que um proeminente 
político italiano protestou, há dias, contra o fato de que 
nas conversações sobre uma eventual ampliação dos 
membros permanentes do Conselho de Segurança da 
ONU cogita-se sempre da Alemanha e do Japão, mas 
nunca da Itália. Sob a ironia desse protesto algo fellinia-
no, existem dois problemas reais. O primeiro é o da 
fragilidade das teorias sobre processos de mudanças his
tóricas; o segundo, o das resistências e dificuldades para a 
institucionalização de uma nova ordem internacional que 
reflita a emergência de novos atores e -as mudanças das 
posições ocupadas nas escalas de poder. · 

Essa crise das teorias e expectativas de mudança política 
tem dois afluentes principais. O primeiro é que os fatos têm 
oposto um desmentido contundente tanto às teorias deter- · 
ministas e evolucionistas da História quanto aos derivativos 
de futurologia que chegaram a fazer sucesso nos anos 50. 
Quanto a esses últimos, não custa lembrar que o Clube de 
Roma chegou a diagnosticar uma iminente fome mundial 
em face da incontrolável expansão demográfica e do colapso 
que julgava inevitável da agricultura. E houve um tipo à 
época muito acatado, Herman Khan, do Hudson Institute, 
que "previa", com toda a segurança, que a então Alemanha 
Oriental seria uma das potências mundiais no final do 
século. Num outro e mais sério registro, recorde-se que até 

1 meados, ou mesmo final, dos anos 50 era dificil perceber que 
! os dois maiores perdedores da Segunda Guerra em pouco 
! tempo se transformariam em potências econômicas mun-
j diais, ou que o Sudeste-Asiático seria o palco de uma 
i vigorosa industrialização. Para não mencionar a espetacular 
I implosão recente do sistema soviético e a atual penetração 
! do capitalismo (43 bilhões de dólares de investimentos I diretos estrangeiros no ano passado) numa China que pare-
I cia, ~té pouco tempo, empolgada pela revolução cultural 
r mamsta. 

·• i ~1 A segunda componente da atual crise das !eorias de 
j ~ 1 mu ça nasce -~ - da atençao que as 
1 ~ ci~s começaram a presta~ ao y~e- !J 
· teJ1lllna~o~, mais recente-
~ " · mente, à teoria da comple-
'l'S fatOS tem OpOStO x ida~ tem 
desmentido contundente --l cbrítrlbuído para abalar seu 
~ o o o '-"1 ;~o tradicional, 
~s teonas determm1stas e em . tr .a também a 

~elevância da Defen 
REINALDO SILVA COELHO* em busca de atividades mais 

evolucionistas promessa do enriquecimen-
t -to de sua visão do mundo. A Constitui ão F deral de 1 88 inse-r E . t - . 

A contrapartida nef r=- u aj)efensoria Pública no Capítu- ssa SI, u.açao pr~ 
dessa fa"p riP tr<>n.,;.--;;,._ C"""Pitual liqm a ora e certezas e 1 IV D ~- _ E . . , J . em benefiCIO dos carentes q 
~ , , o , unçoes ssenc1 1 u a, b · · d D ..- · 1 por isso mesmo geradora de ansiedades está na re-emergên- 1 d d M" · , · p, br d Ad so o patrocmw a erenson 

:> . d . . li ~d . , f d . . ao a o o ~teno u_ lCO e a ... -- I ca resnondem. PQJ Cf;ICa Q_e_S 
cia rra~wna S!fi~ e A 

0 . atlsmos un ~~et?-t tas,~ vocacía-Geral da União com as seguin- ' ~ · · ~~ 
quando nao na msistencia dos tolos em remcidirem na . - " ..- ' . , bl. , p~hegando 

muneradas. 

_1 .. . - d , . d ~ te atn mçoes: erens u ICa e 1 · M .1. F d 1 h ;:;; ra ncaçao e ro - m- - rca a. r. . . . . _ . 
1 

, f _ . .. d. . na ust1ça 1 1tar e era , 
a a Isso significa, evidentemente, que o corihecimento mstltmçao essen.cm a _unçao JUns I~Io- dificuldades, assistida pela De 

do desenvolvimento das sociedades ou das diferentes traje- nal_ do. E~t~do, mcumbmdo-lhe a onen- Pública da União pelas razi 
A tórias de países no cenário internacional se tornou impossí- taçao JUndica e .a defesa, em todos os apresentadas. ' 

-::lll vel. Mas apenas que sabemos agora que não dominamos graus, dos necessitados, na forma do art. ~ -A . - b t d 
· d od 1 · · · · · 5o · · LXXIV" ....,, ss1m nao as a que se am a t as as comp exas vanaveis que ammam esses moVI- , mc1so . D ~b . . . 

1 J mentos. o que se pode fazer com seriedade, portanto, é A despeito desse notável e moderno lr 1 enso u 1 4 detectar comportame~ e têndências . avanço de ue as e~rão ~~t~e:.>&.~~'-'"<~~u.JJ,.a..~.L-1-'u;o....~~J 
-e substituir certezas por rupmeses múltiplas e aproxíma- ~1r or r-se, me izmente ainda não se ~~o (~ 

:.J-çõ.es su~ssh:as. ~~mpre ~istinguiu a t ma devida consciência da i . di- f in ~amovibihda~e • 
1( ~tltude Científica éla ura e sim les Ideolo a tornou-se _.--;l Q!lidJtd~ ... ®~s~uição, até mesmo em \IV - cwna~. E preciso que se lhe 
)li:lgora e~~· allllinscírcuTos da àdii, . t - , bli tambem uma contra 

O segunoo problema sério sob o protesto felliniano, mas a guns ~Ircu. os. a a . ffilms raça o pu A ca 
~ que nest~o só é ,r~o~vel re~st~r, é 0 da dificuldade q.ue detem ~~~ruficattv.o poder· de mfluen-

ainda de mstltucionalizar uma v o m internacional cm nas decisoes supenores. 
~ num mun o d1v c e embora submeti o a uma ~f ~ssa incompreensão, como fr~to ~a 

(!Jl
i · m ão desi al de recursos de der é 't mbém multi- / desnílq{mãç~el na pnmeua 

_ polar e interdependente. A di 1culdade parece ser precisa- f~ri~ ou impla~~ de uma I . . · 
I ~. não há rhais lugar para o exercício nova e respeitável institu~ mas con- )~tado, na fl~ura 
'/}(1 de h~s políticas, mas, de outro, ainda são restritas e ~:;_Jdenável guando se prolon a pelo silên-~~ ?- 0 qua~ to?as a.s P~~nas sao d 

excliisí\ías as arenãS de~isórias onde uns poucos P.aíses ~~\cio , alta d argume · tes. Wf 1mport~nc1a e s1gmücado~ 
mos ~o mu~do ?u Im~or 1:1nilate- :::JNe' se contexto a esperada ei de ú ~,}ei Co~ 

ralmente. sua vontade. C~di~so fm o Is~ladoJ- Car~a Defensoria Públi- aneiroaê1994:-aue onzam 

) 
mas efi I o recent t r e- ncano a reconduçao de d U ·- - · d · ensoria Pública da União d< 
B Gh li , s · G d ONU o bl · ca a mao nao mais po era ser pos-outros a a ecretana- era a . pro ema e d d 1 , d d eder e os rri ' ·os e p' 
que o preço dessa exclusividade ou arro ânci ecisó a~ terga a porque e a esta a epen era 1::::- . , ~ 
tende a ser p~o pela per ro re ·va de legitimidade d pr?pria subs~stê~cia da ins~i~u.ição,f ormas gerais para sua prE 

~ 
~· E parte do esafio insti ucio ma pois o quadro existente ao llllCIO da nos .estados, sofreu vetos, d 
nova ordem internacional mrus estáve e eqüitativa a critica im~~antaç~o da Defe~soria Públi~a da presidente da 'Re~u~hca de êi 

· a~ortamento. · Umao e~ta ~do, por v1a de~ acabaram por ehmmar 25 
----------------------=s=-o....,cio-:-:-.,

0
-
9
-
0 

aposentaàôfias e pedidos de demissão, vos, inclusive a~ . ;;r ~ 



rragHIU(1Ut; UaO) t.\...VJ.Ju.~ ~v._, ... ...., .............. -- .... ~-- -- ~~... , 

tóricas; o segundo, o das resistências e dificuldades para a 
institucionalização de uma nova ordem internacional que 
reflita a emergência de novos atores e 'as mudanças das 
posições ocupadas nas escalas de poder. · 

Essa crise das teorias e expectativas de mudança política 
tem dois afluentes principais. O primeiro é que os fatos têm 
oposto um desmentido contundente tanto às teorias deter
ministas e evolucionistas da História quanto aos derivativos 
de futurologia que chegaram a fazer sucesso nos anos 50. 
Quanto a esses últimos, não custa lembrar que o Clube de 
Roma chegou a diagnosticar uma iminente fome mundial 
em face da incontrolável expansão demográfica e do colapso 
que julgava inevitável da agricultura. E houve um tipo à 
época muito acatado, Herman Khan, do Hudson Institute, 
que "previa", com toda a segurança, que a então Alemanha 
Oriental seria uma das potências mundiais no final do 
século. Num outro e mais sério registro, recorde-se que até 
meados, ou mesmo final, dos anos 50 era difícil perceber que 
os dois maiores perdedores da Segunda Guerra em pouco 
tempo se transformariam em potências econômicas mun
diais, ou que o Sudeste- Asiático seria o palco de uma 
vigorosa industrialização. Para não mencionar a espetacular 
implosão recente do sistema soviético e a atual penetração 
do capitalismo (43 bilhões de dólares de investimentos 
diretos estrangeiros no ano passado) numa China que pare
cia, até pouco tempo, empolgada pela revolução cultural 
maoísta. 

%1Í A segunda componente da atual crise das :eorias de 
L1 mu ça nasce -~ - da atençao que as 
~ ci~s começaram a presta~ ao _p~e- li 

te.r.rrunaceo ~' mais recente-
" mente, à teoria da comple-

lfatos tem oposto x ida~ tem 
mentido contundente .....t cOrítribuído para abalar seu 

• . • ""'\ ;~ tradicional, teonas determ1mstas e em tr a também a 
1lucionistas promessa do enriquecimen-

. to de sua visão do mundo. 
A contrapartida nef a ~ 

de~itual, liqm a ora e certezas, e 
>[ por isso mesmo geradora de ansiedades, está na re-em~rgên-

cia d ·rracionalis~ atismos fundament · tas,!-" 
quando não na insistência dos tolos em reincidirem na 

;;;/ fa ricação de ro ' · - m-d - rca a. p . 
a a Isso significa, evidentemente, que o corihecimento 

do desenvolvimento das sociedades ou das diferen.tes traje-
A tórias de países no cenário internacional se tornou impossí

:JI! vel. Mas apenas que sabemos agora que não dominamos 
ainda todas as complexas variáveis que animam esses movi

J mentos. O que se pode fazer com seriedade, portanto, é 
4 detectar comportame~ e tendências 

- e substituir certezas por hiP'õteses múltiplas e aproxíma
~ções sucessivas. ~empre distinguiu a 

-1( ~titude científica éla ura e sim les ideolo ·a tornou-se 
~ }""gora e~~-

0 segulli:fo problema sério -sob o protesto felliniano, mas 
~ que nest~o só é ,POssível re~st~r, é o da dificuldade 
A\~l ainda de mstitucionalizàr uma v o m internacional 
~ ~~ num mun o div c e embora submeti o a uma 

~~ 
I · UI ão desi ai de recursos de der é 't mbém mulb

polar e interdependente. A di iculdade parece ser precisa-. 
~' não há rhais lugar para o exercício 'Jfl de h~ políticas, mas, de outro, ainda são restritas e 
excl · as as arenãS decisórias onde uns poucos países 
pretendem traçar os destinos do mundo ou impor unilate
ralmente. sua vontade. C~ dis.so foi o is~lado ~ 

1 mas efl I o recent t r e- ncano a reconduçao de · 
f Boutrós Ghali à Secretaria-Gera da ONU. O problema é 

que o preço dessa exclusividade ou arro ânci ecisó . a {' 
tende a ser p~o pela per a ro re · va de legitimidade d 

~ 
~- E parte do esafio institucio ma 
nova ordem internaciona mats estáve e eqüitativa a crítica 
a~ortamento. · 

Sociólogo 

~elevância da Defensoria Pública 
REINALDO SILVA COELHO* 

A constitui ão F deral de 1 88 inse-r 
u a...~fensQ_(ia Pública no Capítu

lo IV, D unções Essenci i ' Ju · a, 
ao lado do M~ e da ... Ad
vocacia-Geral da União, com as seguin
te atn uições: " êfens · ública é 
instituição essencial à função jurisdicio
nal do Estado, incumbindo-lhe a orien
tação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, na forma do art. 

' . 

--------------------------------~u 
• Defensor públic(')·geral da Uniao• ,, 

" 
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ENTREVISTA/ JOSUÉ MONTELLO 

''Escrevo porque tenho . o que di 
- Como o senhor explica sua vocação 
pela escrita? 
- Diz-me a experiência que há dois 
tipos de escritores: os que escrevem por
que têm o que dizer, com um ritmo 
próprio, quer em prosa, quer em verso, 
e os que escrevem porque acham bonito 
escrever. Os primeiros hão de ser escri
tores por toda a vida; os segundos se 
restringem a ser escritores acide-ntais, 
publicando um livro ou outro, e depois 
yivendo dessa pequena glória ocasional. 
E evidente que, em toda vocação, o 
ponto de partida é um exemplo. No 

. , meu caso, o escritor surgiu com o ma
nuseio de min~a antologia escolar. Foi 
ali que descobri que havia nascido para 
escrever. Para ser escritor, é preciso 
atender a três requisitos: a obrá, o nome 
e o público. Geralmentti há os que fa
zem o nome e a obra. ~squecem-se de 
que o público é que nos assegura a 
continuidade da obra,~os que dis-~ 
ponhamos de recursos, para que nós 
próprios financiemos a publicação dos 
novos livros. 

- O gosto pela leitura já o acompanha 
desde a infância. Mas, como começou a 
paixão pelos livros? 
- Os escritores me levaram natural-

{ mente à leitura dos livros. Sempre li 1 y 
1 muito. E como o que leio ficãsêiiipre f' 

gravado na minha memória, daí resrtfta 

11 
Aos 79 anos de idade e 43 de 
casado, o escritor maranhen

se, apaixonado por sua terra, Josué 
Monte/lo, autor de mais de 120 livros, 
continua com hábitos que adquiriu 
quando chegou ao Rio, ainda na ado
lescência. Diariamente acorda às 4h 
e, já com a barba feita, vai direto 
para o escritório - repleto de livros, 
cuidadosamente catalogados por sua 
mulher, a bibliotecária lvone. Lá, 
passa horas em frente a uma antiga 
máquina de escrever. "Ninguém tra
balha mais do que eu", diz. Os novos 
projetos e os lançamentos comprovam 
o resultado de tanto trabalho. O es
critor acaba de lançar, pela editora 
Nova Aguilar, uma coletânea com se
te romances, Romances escolhidos 
de Josué Montello, entre ele~ o inédi
to ,Enquanto .o tempo não passa. Os 
planos continuam. Para o próximo 
ano, Josué Monte/lo prepara, pela 
Nova Fronteira, um livro sobre Ma
chádo de Assis, mais um romance 
inédito e ainda o . .D.iárip ~w,ll.b.a.s 
~. seu quinto romance a ser ree
ditado. Da vidq, Josué deseja apenas 
guardar três de suas maiores pérolas: 
mãos para escrever, pernas para an
dar e o amor de sua mulher. 

"Creio deixar uma obra harmoniosa" 

André 

talentos que 1 

tura do país? 
-Sempre ti 
pelas experié 

1 
Os jovens tr, 
futuro. Qua1 
da formaçã< 
mestres das l 
de intuir o f11 
lhes vem à se 
Quem conse, 
çosjá tem o 
futuro. Foi ( 

de A · 

)~ . seus filhos: 
lhães de Aze 

-Quem é 
Josué Monti 
-Pela corr 
te recebo, I 
das pessoas 
digo 9ue, d) 

1 

ces, so peço 
? páginas. Te 
~ em diante, c 

ao fim da n, 

se repetido, 
São Luís, qt 
se passa em 
d~ 
público. E { 
continuidac 

., que sempre carreguei uma biblioteca ít . 
seleciõiiãCtllna minha cabeça. Por outro escritor Josué MonteUo? mesmos moradores. De fato, o enredo da Biblioteca Nacional, e espero ter dei-
lado, o gosto pela le~tura me levou ao - Tenho na editora Nova Fronteira, era o mesmo. Bem assim os persona- xado ali a marca de minha passagem: 

meus livros 
lado, que b 
para A oú 

gosto pelo próprio livro. Aquilo que um J para saírem em 1997, estes livros: ~fl gens. fui eu que implantei o serviço de micro-
mestre, hoje esquecido, Afonso Lopes mórias á tumas de Ma o e sis, ·v - ·A literatura regional sempre estev~ filmagem; a maior goethiana deste lado 
Vieira, chamava de sensualidade gráfica~ c~m, em j!!âis de trinta presente~ como por exemplo, do continente presumo que seja da Bi-

;:o.) do livro. O~.Q...C.Om_Qrazimento do anos de pesquisas na obra.machadiana; em Os tambores de São Luís. O senhor blioteca Nacional, logo depois da Se- mo testemu 
livro bem apresentado, bem conserva- liiiinõvo romance, já incluído no.§._&t_ considera o gênero ultrapassado ou uma gunda Guerra Mundial, incluindo os 29 posjá tran 
do, na boa edição, na boa encaderna- ' mances escolhidos de J.Q.suLM.ontello, ) tendência ainda forte na literatura brasi retratos de Goethe que lá estão, três a preocupa 
ção. · tmtrmm:lanâÕJ)uolicado, e o quinto leira? <- ,.....--- originais. O original de Matisse que lá arte. 

orque tenl 

Publicado mais 100 títulos? minl;gs vigílfas. =e- dos instrumentos modernos de com uni- tcheco, Trajano Goltzesco. Por onde , bli ue me 
_Como 0 senhor define a emoção de ter l volume do meu Diário, o Diário de - A li~ratur~ _g;gjonaJjs.w., por força / existe foi comprado graças a um amigo _ Q 

• ·""=' - d t d · t h d d d · · · pu co em . . . , . . _ QueCã.rack rísticas podem ser consi- caçao e massa, en e a retrair-se, quase ten o an a o, e1xei a marca e o vesti- leira atual? 
. ~ -HoJe; mmha obra Ja ~ ~ ca~mnho f deradas marcantes em seu estilo.JjW"á- confinada aos seus valores tradicionais, gio de minha passagem. O Museu da · 
......... de 1.1QJi!.ylos. Certa vez, um fotogr~fo · ? .. . e ~ss~nteça. O re~nalis- República foi criado por mim. Refor- { -;--.Sempre 

resolveu bater uma fotografia comigo r~ . . , mo, iniciado no Brasil por Íneu ÇQD,te,r- mei 0 ~istórico de que fui dire- od10s, emb 
ao lado de meus livros. A pilha foi -O traço dom.2,nante em ffil~ obra~ í-'àileOCoelho ijeto com a no~a. Eca- tor geral e ali deixei co:Ueçado o Museu de exercei 
subindo, subi~do. Já perto do teto tive ~~anfi. Em 1936, quando. ~hegu~l a incli'iida no v~lume §,gi!!?• abri~ de Liter~tura Brasileira, tendo como . meus recu~ 
que cham.ar mmha mu~her p~ra se~urar ão o, amda adole~ent~, eu Ja trazia êàminho a ~Arinos, ammou os ponto de partida o arquivo de José de nho que pJ 

. a outra pilha. Nunca tive~ mtenç~o ~~ na ~aga~em u~a )!Jlo~a roma-!lesca. contos e .i'"'po ·a gauchesca e, infeliz- ~ Alencar. Çr' · " · ·' ' ~ ' ' 
+-)escrever tanto. Quando dei por mim Ja Publiquei 0 prn~elro mma~ce ao~ 21 mente, 0 própriõCOéTiiõ Neto não con do Maranhão e dela rui reitor para . . 

me espalhava po.r toda UI_!la estante anos. Ao t~r dl~~te de mim 0 hvro tinuou o romance gaúcho, de que só nos impor-lhe disciplina e saneá-la financei- · com Alam 
. gra~de e o~tra,mawr. A raza~ de eu ter prpnto e cu a ed! a . es ot e~ ficou o trecho publicado por seu filho ramente. Criei, em São Luís, o Museu compre~ 
\ escnto mUlto e que sempre bve o que 1 duas semanas, reconhecr que eu podena Paulo, em uma coletânea de pouca di- Histórico. Fui para a Assembléia Legis- ~inferno. P< 
) dizer, se!ll jamais me r~petir. O funda- fazermelhor. Ehmme1. os d?IS outros vulgação. !ativa, também em São Luís, para que a acrescent~ 

mental e que, na escnta, tenhamos a romanc~s _e, quando fo! p~bhcada uma ? -Sua carreira de escritor não o afastou Biblioteca Pública local tivesse sede t l 
autenticidade de nossas experiências. nova ediçao de m~u pnmelr? r?m~nce, da vida oúbjiça. De que forma o intelec- condigna. Resumo minha obra na Aca- ~ ~~ 

~ 'j, Janelas.~aoo~s.o conservei seis hnhas 1 'd . 'd d . B .1 . L d' d .. , azao e siJ -O senhor acaba de lançar uma coleta- ~"""" ~ : ~ f tuaT esteve envo va o em outras atm a- emJa ras1 eira etras 1zen o que, . 
nea com sete romances e um outro um do pnmetro capitulo e outras tantas do des? ? tendo recebido um pardieiro, con~egui I tido uma 

· romance chamado Enquanto o tempo não último. Pude dizer então que eu havia -Minha vida pública correu panilela àtf• devolver-lhe um palácio. responsabi I passar. Quais são os novos projetos do posto a casa abaixo, só conservando os t~terária. Fui díí'êlõigeral -O senhor tem acompanhado os novos fracasso ai 



ENTREVISTA/ JOSUÉ MONTELLO 

'crevo porqUe tenho o que dizer 
André 1\.r..r.IJ~~-

'; 

explica sua vocação 

:riência que há dois 
os que escrevem por
izer, com um ritmo 
1rosa, quer em verso, 
>orque acham bonito 
iros hão de ser escri
rida; os segundos se 
~scritores acide'ntais, 
·o ou outro, e depois 
.ena glória ocasional. 
m toda · vocação, o 
é um exemplo. No 
>r surgiu com o ma
lltologia escolar. Foi 
e havia nascido para 
· esc ri to r, é preciso 
sitos: a obra, o nome 
mentti há os que f a
bra. l!squecem-se de 
~ue nos assegura a 
1ra,~os que dis-~ 
Irsos, para que nós 
os a publicação dos 

tura já o acompanha 
las, .como começou a 

Aos 79 anos de idade e 43 de 11 casado, o escritor maranhen-
se, apaixonado por sua terra, Josué 
Monte/lo, autor de mais de 120 livros, 
continua com hábitos que adquiriu talentos que vem despontando na litcra-
quando chegou ao Rio, ainda na ado- tura do país? 
/escência. Diariamente acorda às 4h - Sempre tive a mais viva curiosidade 
e, já com a barba feita, vai direto pelas experiências das novas gerações. 
para o escritório - repleto de livros, 1 Os jovens trazem em si a intuição do 
cu.idadosamente catalogados por sua futuro. Qu~nd~ n~o. sa~em, por força 
mulher, a bibliotecária fvone. Lá, da formaçao hte!ana, m~posta pelos 

h m frente a uma antiga me~tre~ das geraçoes antenores, tratam 
pa~sa. oras e " . , de mtmr o futuro, com a mensagem que 
maquma de escrever. Nmguem tra- lhes vem à sensibilidade e à imaginação. 
balha mais do que eu", diz. Os novos Quem consegue ser louvado pelos mo-
projetos e os lançamentos comprovam ços já tem o1renome assegurado para o 
o resultado de tanto trabalho. O es- futuro. Foi essa a sabedoria de Macha.-
critor acaba de lançar, pela editora .QQ, de ~ "ijtÍãi?'do se ~ximou de 
Nova Aguilar, uma coletânea co~ se- I~ q~e. tmham a I~ade de s~r 
te romances, Romances escolhidos se~s filhos. Mano de Alencar e Maga-
d J · M t 11 1 · 'd' lhaes de Azeredo. e o sue on e o, entre e e' o me z- , , , . . 
to Enguanto o tempo não passa. Os - quem e, o fiel publico do escntor 
planos continuam. Para o próximo Josue Montello? , . . . 
ano) Josué M ontello prepara, pela -Pela correspon~en~w que dmr~am.en -
Nova Fronteira, um livro sobre Ma- te recebo, ijOSso aJui z~r da va 11edade 

· . . das pessoas, que me leem. Eu sempre 
c_h?~o de 1sszs, m~~s. um ro"!ance digo que, d()s leitores de meus roman-
!~e1z.to e amd~ o ..Diário A IDJ!lha.s ~ ces, só peço que leiam as duas primeiras 
~.seu qumto romance a ser ree- 7 páginas. Tep.ho convicção de que, dai 
ditado. Da vidf!J Josué deseja apenas .; em diante, o leitor só deixará meu livro 
guardar três de suas maiores pérolas: ao fim ~a n~rrativa. A experiência ~ 1 ) 

mãos para escrever, pernas para an- se repetido, jmesmo em Os lamhorcs~tcl-
dar e o amor de sua mulher. São Luís, que tem mais Çe 500 páginas e 

ne levaram natural- se passa em1~ai 
os livros. S~pEe li \ de 400 ers ens. Sinal de que fiz UIJ1 
que l~i? fica, sempre 'f. "Creio deixar uma obra harmoniosa" públ!co._ E é esse público q~e asseg_ura a 
memona, dai feSUfta contmmdade natural da d1vulgaçao de 
~uei uma biblioteca ít" • , . . . . . meus livros.jMas também sei, por outro 
ha cabeça. Por outro escntor Josue M~nteUo? . mesmos moradores. De. fato, o enredo da B1bh?teca Nacwnal, ~espero ter dei- lado, que ~uem me dete~teyois eu, 
~eitura m: levou ao - Ten~o na edttora Nova .Fronteira, era o mesmo. Bem assim os persona- xa.do ah a. marca ~e mm~a passa~em: para A ou ,_ .~n1u1 o. EScrevo 
hyro. Aqmlo que um I pa;~ sa1r~m em 1997, estes hvros: M~-~ gens. . . fm eu qu~ Impl~ntei o se~v1ço de micro- orque ten~o. 0 .que dizer. ~~da. rom~n-
:cido, Afonso L?pes mo~z~s o tumas de Ma .o e .szs;V - ·A literatura reg1onal sempre estev~ filmagef!l. a maiOr goethJana d~ste lad? ce meu constitUI uma ex enenc1a nova. 
·sensualidade grafica~ c~m, em mais de tnnta presenteêi'lrsiiãõlirâ, como por exemplo, do contmente presumo que seJa da B1- Creio deixa) uma 0 ra harmomos , co-
~~om]razimento do !!-nos de pesquisas n~.o?ri"I?achadiana; em qs tambo:es de São Luís. O senhor blioteca Nacional, l?go. dep?is da Se- mo testemunho de meu tempo e de tem-
tado, bem conserva- · um novo rom~nce, Ja mclm?o no~ cons!de~a o. genero ultrap~ssado ou um.a gunda Guerra Mundial, m~lum~o os ~9 pos já transcorridos, em que sempre tive 
, na boa encaderna- ' mances escolhzdos de .!!J.s.JJLM~ntello, ) tendenc1a amda forte na literatura bras• retratos de Goethe que la estao, tres a preocupação de realizar uma obra de 

lli1tnri1iâãiiã~~do, e o .. q~into leira? . <- ,...-;;- • . or!ginais_. O original de Matisse que. lá arte. 
lefine a emoção de ter ) vo_lume ?~ . meu D1ano, o...Jlzarw de - ~ li~rat\!!!E!&l.Duafulll , por forç.al existe fm co~prado graças a um amigo _ Que mensagem 0 senhor daria a seu 
títulos? !::!1!_1/;gs -:.;g,zt;as. dos_mstrumentos modernos ~e comum- tcheco, TraJano .G~ltzesco . Por ond_e público em relação à vida cultural brasi-

., . . _ Que car~rísticas podem ser consi- caçao de massa, tende a retrair-s.e,. qua_se ~t~nho an~ado, deixei a marca e o vesti- leira atual? 
1ra·Ja vai .~ ca~mho f deradas niarcantes em-seu estilo 'tuá- confinada aos seus valores tradiciOnais, gw de mmha passagem. O Museu da . 
ta vez;tifn fotogr~fo . ? .a Ji e ~e..iss.Q...a(;Onteça. O re~onalis- República foi criado por mim. Refor- ( --:- .Sempre me recusei ~ ser carrega~ o de 
a. fotografia _com1g~ r~. . . , mo, iniciado no Brasil por Íneu ÇQU.te,r- mei 0 Mpseu_His~órico, de que fui dire- odws, embora. tenha t1do oportumdade 
l.IVros. A pilha ~01 - O traço dom_2!1ante em rru~ obra~ ciíieOCoelho !jçto, com a no~a. ECf!- tor g:ral, e ali deixei .co.meçado o Museu de exercer m1?ha.s .desforras ~om os 

Ja perto do teto tive ~~an.s:_dEmdlg136, quando.~htegu~I a incliiida no volume §g!!i?• abn~ de Literatura Brasileira, tendo como meus recursos hteranos. Por mais estra-
lh ao o am a a o escente eu Ja razJa - . A · d ·d · d 1 · d · - · mu. er P.ara se~urar b ' .1 . ' cammho a 4fp~pnos, ammou os ponto e parti a o arquivo e ose e nho que pareça, nao guardo queixas por 

cative~ mtenç~o ~~ na bl'aga~em u~a )!J o~a roma-!lesc;i contos e .fpo ·a gauchesca e, infeliz- I Alencar. , riei a Universidade Federal esta razão fundamental, que aprendi 
mdo dei por mim Ja Pu Iquei 0 pnf!leiro roma~ce ao~ mente, 0 própriõêOeihõ Neto não con do Maranhão e e a u1 reitor para . ' 
r toda UI_!la estante - anos. Ao t~r di~~te de mim 0 livro ' tinuou o romance gaúcho, de que só nos impor-lhe disciplina e saneá-la financei- com Al~n, um_ de meus mestres: quem 
or. A raza~ de eu ter prpnto e cu a edi a . es ot a e?l ficou o trecho publicado por seu filho ramente. Criei, em São Luís, o Museu compreende, nao manda 0 outro p~ra 0 
.e sempre tJve o que 1 duas semanas, reconhe<:~ que eu podena Paulo, em uma coletânea de pouca di- Histórico. Fui para a Assembléia Legis- ~inferno. Po\ outro lado, eu gostana de 
ne r~pet1r. O funda- faler"melhor. Elimmei. os d?IS outros vulgação. !ativa, também em São Luís, para que a acrescentar que, se te..!J8-o ini!ffi.gos, e séi ~ 
escnta, te~ha~os a roma~~s _e, duando fo~ p~bhcada uma ? -Sua carreira de escritor não o afastou Biblioteca Pública local tivesse sede que os tenho--:-a,ti'~'l1 

0 
dd~ > a-<::....-

>ssas expenencJas. nova Içao e m~u pnmeir? r?m~nce, da vida oúb~. De que forma o intelec- condigna. Resumo minha obra na Aca- 4 ~· · 
1 

h ~ 
de lançar uma coletâ- [J.anel~s..~"da&;So conservei seiS linhas r tuaT esteve envolvido em outras ativida- demia Brasileira Letras dizendo que, ~ azao e SIIT\P es: que!~ ~uer que ten a --
tnces e um outro um do pnme1ro capitulo e outras tantas do des? ? tendo recebido um pardieiro, consegui tido uma parcela de ex1to fica com a _ ~nquanto 0 tempo não último. Pude dizer então que eu havia ~ -Minha vida pública correu panilela ày• devolver-lhe um palácio. l responsabilidade de pagar a conta do . 
os novos projetos do posto a casa abaixo, só conservando os minha obra literária. Fui ~ral -O senhor tem acompanhado os novos fracasso alheio. 
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L I v R o s 

Não ser vendido 

ft-
Perfis do Rio 

Cinqüenta anos depois da promulgação da· Constituição de 1946, historiadores fazem o balanço dos defeitos e 
. . . 

virtudes da carta _democ~ã.t:ica . 9~e_ pôs fun ao autoritarismo do Estado Novo e vigorou . até o golpe de 64 

Ao lado, 
multidão 
concentrada em 
frente ao 
Palácio 
Tiradentes, no 
Rio, a 18 de 
setembro de 
1946, dia da 
promulgação da 
nova 
Constituição; 
abaixo, faixa 
exige uma 
constituinte sem 
Getúlio e com 
eleições 

VOTE EM 

EDUARDO GOMES 

~~- r.* · 
I ~; 

I .'-Õ/ ÃI. 
1Yj~ ·· ' 
). 

PELo!'=ovo 
PELAR EPUBLICA ª' PELÀ,ATRIA 

Fevereiro - O Correio. da 
Manhã publica entrevista de 
José Américo de Almeida 
concedida a Carlos Lacerda, 
na qual condena a ditadura 
de Vargas e pede eleições. 
Março - Seguindó a orienta
ção de Vargas, Benedito Va
ladares lança a candidatura 
de Eurico Gaspar Dutra. 
Abril - É fundado o PSD, 
aglutinando. as forças leais a 
Getúlio, que apóiam a candi
datura Dutra. A úDN se or
ganiza e lança o brigadeiro 
Eduardo Gomes como candi
dato. 
Maio - É fundado o PTB; o 
governo baixa decreto fixan
do as eleições presidenciais 
para 2 de dezembro. Cem mil 
pessoas comparecem a comí
cio do PCB, no Estádio do 
Vasco, para ouvir Luís Car
los Prestes. 
Agosto - Líderes sindicais 
promovem a primeira mani-

'l 



TI 
ASPÁSIA CAMARGO 

s constituições 
exercem no Imaginá
rio político brasileiro 
uma influência tama~ 
nha que se tomaram 
uma fixação, obsessi
vamente contagiando 
as elites e, ultima
mente, as massas. 
São como as Sagra
das Escrituras para o 
mundo cristão, sem a 

sua credibilidade e permanência Nas consti
tuições se projetam nossos sonhos arcaicos de 
uma sociedade ideal, como se o texto jurídico 
pudesse corrigir os vícios de origem que· carre
gamos como um pecado venial. O interlocutor 
oculto dessa sociedade ideal reconstruiçia pelas 
leis era o Brasil real, retratado por Mário de 
Andrade, através do mito fundador de Macu
naíma. Desde o início parecia necessário rejei
tar a civilização dos trópicos e suas espertezas, 
a escravidão e suas desigualdades. Para curar 
esses males engendrou-se a obsessão do consti
tucionalismo, ideologia dos bacharéis e das 
elites formadas na Europa, mas gravitando à 
sombra do Estado demiurgo, fonte de todo o 
bem e todo o mal. As elites progressistas, 
ávidas de copiar o que havia de melhor no 
mundo civilizado - as revoluções libertá
rias, a democracia representativa, os direitos 
políticos e sociais -, caíram na mesma ar
madilha, montada no Brasil desde que a 
fúria regulatória dos portugueses aqui apor- . 
tou com as primeiras caravelas. 

Neste modelo, o conservadorismo portu
guês foi ao mesmo tempo incorporado e con
testado através das utopias jurídicas que se 
inspiravam nas ondas internacionais de reno
vação e progresso. De fato, o espírito de mu-

Aspásia Camargo é historiadora e secretária executiva 
do Ministério do Meio Ambiente 

Umjogode 
cartas 

marcadas 

dança que nos assola em ondas periódicas só 
parecem acalmar-se qúando se vê refletido no 
espelho de uma Lei Maior, o que nos fez 
recordistas no continente e no mundo: muda
mos de Constituição como quem muda de 
roupa, chegando a adotar em 160 anos seis 
constituições em menos de dois séculos. Qua- · 
tro dessas delas são posteriores a 1930, 0 que 
nos sinaliza que o desenvolvimento, se trouxe 
alguma prosperidade, gerou institucionalmen
te mais crise e instabilidade. Trocamos de 
Constituição mas perma.necem intactos os 
problemas que as fizeram fracassar tantas ve
zes: a centralização e a descentralização fede
rativas, a questão tributária e o déficit público, 
a modernização do Estado e os direitos sociais 
e econômicos. A Constituição de 1946 foi 
ainda tragada pelas dificuldades crônicas do 
presidencialismo, e pela competição entre os 
três poderes. Foram estas as questões centrais 
que .afligiram o texto de 1946, juridicamente 
consistente mas submetido às graves fraturas 
de nossa democracia populista, ·mais carente 
de pacto político do que de pacto constitucio
nal. Tais dificuldades acabaram derrubando 
três presidentes. Vargas, Jânio Quadros e João 
Goulart são o retrato caricatura! de uma 
Constituição impotente naqueles anos críticos 
em que os extremos pareciam mais tentadores 
do que o aperfeiçoamento e a moderação 
propostos por Nereu Ramos, o grande articu
lador da Constituição de 46 e que conhecia 
como ninguém suas falhas. Como ministro da 
Justiça de Juscelino, ele defendeu uma Refor
ma Constitucional que teria livrado o Brasil da 
crise de 1964, mas em vão. A Constituição 
parecia intocável. 

Quando não dão certo, elas tomam-se ove
lhas negras, responsáveis por todos os vícios e 
males. Desconhecemos o pragmatismo que 
ingleses e americanos introduziram em sua 
cultura política, levando à negociação através 
da reinterpretação das leis, pelos canais da 
Corte Suprema. Nós, ao contrário, embalsa-

mamos o texto legal, que ganha requintes de 
rigidez cadavérica, tomando-se imexíve/ até o 
próximo desmonte. Para alterar alguma coisa, 
é mais fácil derrubar a Constituição inteira. 
Assassinamos a Constituição de 1946 para não 
reajustá-la e não promover a sua releitura, em 
1967 e em 1988. 

E, no entanto, a Constituição de 1946 tinha 
tudo para dar certo, pois tomou mais pragmá
tica a Constituição de 1934 sem abrir mão de 
seus revolucionários direitos sociais inspirados 
na Constituição de Weimar de 1919. Tentou 
corrigir, em vão, a discrepância entre um presi
dencialismo bonapartista, cheio de responsabi
lidade e expectativas sociais amplas e um Con
gresso regionalista, tentando dividir o bolo 
com o poder local oligárquico. O resultado foi 
a existência, com JK, de dois orçamentos, um 
para dividir com as bancadas congressuais e 
outro para fazer o Plano de Metas, que resul
tou em rombo fiscal para garantir a continui
dade democrática. Seu pecado maior não foi, 
portanto, constitucional mas político, visto 
que representou a continuidade do Estado 
Novo e do pacto com poder regional, através 
dos interventores que migraram todos para o 
PSD e foram o fiel da balança do período 
seguinte, marginalizando a UDN, derrotada 
nas eleições de 45. 

Constituição co
meçou a ruir quan
do Jango e Brizola 
pretenderam refor
má-la para concen
trar os poderes do 
presid~te e fazer as 
reformas à revelia de 
um Congresso tido 
como conservador e 
imobilista. O ponto 
critico foi a Reforma 

Agrária, que exigia pelo texto constitucional 
desapropriação prévia e em dinheiro, embora 
o direito de propriedade, em outro artigo, 

• Leia mais sobre os 50 anos. da COnstituição de 46 nas págs. 4 e 5 

Ao defender o assessor de um político, Victor Carl, um adv;gado medíocre, 

acha que tem nas mãos a chance de alcançar o sucesso. Quando descobre que sua 

contratação faz parte de uma trama para condenar um inocente à morte, ele já está 

totalmente envolvido. Romance de suspense com toques de humor, Testemunha 

hostil marca a estréia do escritor William Lashner no Brasil. 

ruuu 
fosse considerado uma função de caráter so
cial. Na negociação do Congresso, o PIB 
defendeu a desapropriação com títulos da dívi
da pública e sem correção monetária, em regi
me de alta inflação. Os reformistas moderados 
perderam. Esta fratura transformou o Con
gresso Nacional em aliado dos militares, con
tra João Goulart, que acabou deposto. Antes 
disso, a UDN quis reformar a Constituição, 
introduzindo o princípio da maioria absoluta 
para eleger o presidente, princípio este que 
avocou tanto em 1950 quanto em 1955. E 
Nereu Ramos fracassou ao criar comissão 
para ajustar o texto maior. 

A falta da prática e da cultura de negociar 
permanece entre nós como assombração. 
Adoramos dar "status constitucional" a qual
quer dificuldade legal, mesmo que infraconsti
tucional. Paradoxalmente, é mais fácil mudar 
uma Constituição do que reformá-la. É mais 
fácil reformá-la do que alterar o Direito herda
do das Ordenações Manuelinas e Filipinas, de 
D. João VI e de Dona Maria, a louca, da 
ditadura estadonovista que lhe deu a forma 
atual. O Brasil é, de fato, ainda hoje prisionei
ro do estamento burocrático, que impede as 
reformas por dentro, pelo miolo da máquina 
estatal. Da mesma forma, somos prisioneiros 
dos cartórios, da teia interpretativa dos bacha
réis e do poder judiciário, que bloqueia as 
reformas ao invés de negociá-las e aperfeiçoá
las. Como explicar que .a Lei dos Portos, há 
muito aprovada, leve tanto tempo para entrar 
em vigor? E' a reforma agrária, por que não 
viabilizá-la, como se discute desde os anos 50, 
através da fixação do preço da indenização 
pela declaração de Imposto Territorial e Im
posto de Renda? A solução para tudo isto é 
desregulamentar o poder infraconstitucional e 
só regulamentar o estritamente necessário ao 
bem público. Com ou sem Constituição, o 
cartorialismo dos colonizadores portugueses, 
em sua ânsia de nos sugar e controlar, ainda 
manda em todos nós. 

esraçao ao queremzsmo, era 
redemocratização com Getú
lio Vargas. 
Outubro -As Forças Arma
das depõem Getúlio. 
Novembro - Vargas lança 
manifesto apoiando a candi
datura de Eurico Gaspar Du
tra. 
Dezembro - Realizadas as 
eleições para a Presidência. 
Dutra vence, com 3.250 mil 
votos. Eduardo Gomes rece
be 2.040 mil votos; Yedo Fiú
za (candido dos comunistas), 
600 mil. 

Fevereiro

Começam os 
trabalhos da 
IV Assembléia 
Nacional 
Constituinte, 
composta por 320 parlamen
tares ( 177 do PSD, 87 da 
UDN, 24 do PIB e 15 do 
PCB; os pequenos partidos fi
caram com 17 cadeiras). 
Março - Acusado de receber 
ajuda da União Soviética, o 
PCB é ameaçado pela primei
ra vez com a cassação do seu 
registro pelo Supremo Tri
bunal Eleitoral. 
Abril- Um decreto do presi
dente Dutra proíbe o jogo e 
fecha os cassinos em todo o 
país. 
Setembro - É promulgadà, 
no dia 18, a nova Constitui
ção. 

TES 
TEMU 
NHA 
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Em memória de Zweig 
o escritor austríaco Stefan Zweig será homenageado hoje, às 20h, no Palácio Rio 

Negro, em Petrópolis, a mesma.cidade onde se_ suicido~ em fevereiro ge 19~2. Fa~arão 
sobre Zweig o jornalista e escntor Alberto Dmes, o vJce-consul da Austna, Remold 
Steinberger, e o empresário de Petrópolis Reinhold Haack. Além da exposição de fotos 
sobre o escritor, será exibido o filme A morte em cena, de Silvio Back. O diretor, aliás, 
começa a rodar em dezembro wn novo filme sobre o escritor austríaco Lost Zweig. E 
Alberto Dines também prepara uma nova edição ampliada de seu livro sobre o assunto: 
Morte no paraíso. A homenagem coincide com uma redescoberta da sua obra na 
França, onde acabam de ser publicadas duas biografias: Stefan Zweig: /e voyageur et ses 
mondes, de Serge Niémetz, e Stefan Zweig: /'ami blessé, de Dominique Bona, de quem a 
Record acaba de lançar Gala. 

"A literatura não 
modifica a ordem 

estabelecida, mas os 
homens que 
estabelecem 
esta ordem" 

IL Y A EHRENBURG 
• (Escritor russo, 1891-1967) • ............................................... 

FICÇAO 

Em Paris 
A editora francesa Anne Carriere rece

beu da gigante Hachette uma injeção equi
valente a 20% do seu capital. O interes
se pela pequena editora nasceu, explica o 
Le Monde, depois que seu faturamento ex
plodiu graças ao fenômeno Paulo Coelho. 
Graças aos três livros do brasileiro suas 
vendas saltaram de I O milhões de francos 
em I 994 para os 38 milhões previstos para 
96. Sobre L'Alchimiste, lançado em 1994, o 
jornal informa que ainda hoje são vendi
dos mil exemplares por dia do livro. Pre
visto para 1998, coincidindo com um lan
çamento internacional, O Monte Cúzco 
ganhará Já o título de La cinquiemme mon
tagne. 

Mas nem só de Paulo Coelho vive a 
literatura brasileira na França. O romance 
O matador, de Patrícia Mello, será publica
do este ano pela A1bin Michel. 

.Como manter 

Tomizza 
O escritor italiano Ful

vio Tomizza, conhecido 
dos leitores brasileiros pe
Jo livro A herdeira venezia
na, publicado em 1990 pe
Ja Nova Fronteira, faz pa-

Jestra nesta quarta, às 14h, 
na Faculdade de Letras da 
UFRJ, no Fundão, e na 
quinta, às 18h, na Biblio
teca Nacional. 

um tigre dormindo 
Rosamunde Pilcher volta ao 
·gênero romântico sem dar 
verossimilhança à sua trama 

• O tigre adormecido 
Rosamunde Pilcher 
Tradução de Milton Chaves de 
Almeida 
Bertrand Brasil, 249 páginas 
R$ 22 

LUIZ ANTONIO AGUIAR 

D anielle Steel compõe melodramas 
___ de amor que fazem a imaginação 

romântica mais tradicional deco-
lar. Heroínas. sob o calor de ~ua vidnt1...__ ~ .. ..__ ___ _ 

· :················································································~···· 

Importados 
. 
' 

A Livraria da Fundação Getúlio Vargas está entrando na 
área dos importados. A partir deste mês ela passa a vender 
obras de ciências exatas de editoras como a Princeton Univer
sity Press, Norton, McMillan e Oracle Press. Um CD-ROM 
disponível para consultas de leitores dá acesso aos catálogos ~ · 
de editoras de língua inglesa incluindo cerca de 2 milhões de 1-

títulos. A Livraria da FGV fica na Praia de Botafogo, 188. 
...................................................................................... 

AGENDA 

de São Vicente, 52, loja 
367) O Ricardo Corrêa 
Barbosa autografa Ha
bermas e Adorno: dialé
tica da reconciliação 
(Uapê), às !Oh da ma
nhã, na Uerj (Bloco F, 
9" andar). 

417) D Na série Rodas · 
de Leitura dedicada à 
poesia, Elisa Lucinda e 
Leila Micollis lêem seus 
poemas, às 16h, e Cilr· 
los Nejar se apresenta 
às 18h30, no Cent,ro 
Cultural Banco do Bra-

Segunda: Gilberto de 
Carvalho autografa O 
último a entrar acende a 
luz (Irradiação Cultu
ral), às 19h30, na livra
ria Marcabru (Gávea 
Trade Center) O Carli
to Azevedo lê poemas 
do livro As banhistas, 
às 20h, no Centro Cul
tural Oduvaldo Viana 
Filho (Praia do Fla
mengo, 158) O Lança
mento dos livros infan
tis da série Conhecendo 
Nossos Clássicos, de 
Amélia Lacombe 
(Agir) - Don Dinis, 
Gonçalves Dias e Maria 
Clara Machado -, às 
19h, na livraria Mala
sartes (Rua Marquês 

Terça: Cunha e Silva 
Filho autografa Da 
Costa e Silva: uma lei
tura da saudade (Uni
versidade Federal do 
Piauí/ Academia 
Piauiense de Letras), às 
20h, na livraria Timbre 
(Shopping da Gávea) 
O Carlos Eugênio da 
Paz autografa Viagem 
à luta armada (Civiliza
ção Brasileira), às 20h, 
na livraria Argumento 
(Rua Dias Ferreira, 

sil O Rodrigo Lopes 
autografa A economia 
informal: problema ou 
solução (Mauad), às 
19h, na Livraria do 
Museu (Palácio do Ca
tete). .,.., 
Quarta: Mércia Pessõ~. 
autografa Súrnia (Sette. 
Letras), às 20h, na li
vraria Sette Letras 
(Rua Maria Angélica, 
171 /loja 102, Jardim ·· .. -
Botânico). 
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. OS MAIS VENDIDOS NO BRASIL.i...-)1 
Est Ã (;k~ U Stma~ Stm~na F I C Ç O Stma.& na i!q, 

1 
Monte Cinco, Paulo Coelho. Objetiva. 289 p. O autor narra a trajetória do profeta Elias, 
em seu conturbado exilio no Líbano, retirando de sua luta um aprendizado de persistên· 
cia e esperança. 
O Mundo de Sofia, Jostein Gaarder. Companhia das Letras. 555 p. Jovem de 15 anos 2 inicia correspondência com misterioso major residente no Líbano, cujas canas abordam 
as principais questões da filosofia ocidental. 

3 
Operação Cavalo de Tróia V.S, J.J. Benitez. Mercuryo, 320 p. Livro relata a experiência de 
um militar norte-americano que, através de um projeto da Nasa, consegui4 voltar no 
tempo e ser testemunha dos últimos días de Jesus Cristo na Terra. 

4 
Nons Comédias da Vida Privada, Luis Fernando Verissimo. L&PM Editores, 344 p. Mais 
novo livro de crônicas, em sua maioria inéditas, onde o autor novamente aborda o 
cotidiano da classe média. · 

5 
A Profecia Celestina, James Redfield. Objetiva. 289 p. Ex-terapeuta juvenil vive uma 
aventura mística na década de 70 e conta no livro a perseguição que um americano sofre 
ao se lançar em busca do manuscrito que contêm as Nove Visões do Universo. 
Uma Pulga na Camisola, Max Nunes. Companhia das Letras, 192 p. €oletânea de frases, 

6 esquetes, poemas, monólogos e crônicas escritos pelo autor ao longo dos últimos 40 anos 
para programas de rádio, TV e colunas de jornais. 

7 O Xangõ de Baker Street, Jô Soares. Companhia das Letras, 354 p. Misteriosos 
assassinatos em série trazem ao Brasil de D. Pedro li o famoso Sherlock Holmes. 

8 Farewell, Carlos Drummond de Andrade. Record, 144 p. O último livro do autor cuja 
coletânea representa o fecho de sua produção poética. 

Manhã, Tanle, Noite, Sidney Sheldon. Record, 352 p. Após o funeral do patriarca da 
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familia Stanford, suposta filha do milionário aparece para reivindicar sua parte na 
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~~mem que Calculava, Malba !•han. ~ecord,, 218F. L!~r~ con_ta as aven~uras de 
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_ D amelle :steel compõe-melodramas 
de amor que fazem a imaginação 
romântica mais tradicional deco

lar. Heroínas, sob o calor de sua virtude - de 
sua devoção ao amor verdadeiro que ou encon
tram ou passam a vida aguardando-, ao final 
ae muitas peripécias, algumas absolutamente 
bombásticas, são recompensadas. James Waller 
(As pontes de Madison) cria personagens dota
dos de certo charme solitário, sem dúvida 
atraente e eficaz, em relação ao seu público. 
Eles sugerem ou nos fazem supor intensa vida 
interior, sonhos, certas cicatrizes afetivas e sen
timentais, experiência de vida em geral. Amor 
na maturidade. Nesse peculiar gênero românti
co, portanto, são estruturas que, de uma forma 
ou de outra, principalmente pelo enlace que 
criam com seu leitor, apresentam vivacidade, 
esmero de construção. 

O tigre adormecido pretende, aparentemente, 
participar do mesmo gênero. Chega ao público 
brasileiro depois do sucesso que a autora Rosa
munde Pilcher alcançou com Catadores de con
chas. Neste livro, no entanto, seus personagens 
são, ao contrário dos de Waller, tão aplaina
dos, que custam a passar verossimilhança em 
qualquer atitude que tomem. Neles, mesmo a 
imobilidade e o silêncio- não aquele represen
tando.momento de introspeção; mas uma mera 
pausa, um intervalo sem nenhum significado -
ficam forçados. Nas páginas desta novela, na
da, de fato, acontece. Nada de relevante. Nada 
de marcante. Nada que possa parecer ou suge
rir algum evento crucial. A leitura, a custo, 
mantém-se acordada. 

A história passa-se em meados da década de 
60 (aliás, o livro é de 1967). Selina, jovem órfã 
bem de vida, inglesa, vai se casar com Roger, 
advogado, igualmente rico, e que só não é um 
chato de galochas completo porque, ao invés 
daquele equipamento de proteção contra a chu
va, é descrjto usando um - pasmem! - cha
péu-coco. E um britânico pré-Beatles, com cer
teza, ou para quem os quatro cabeludos de 
Liverpool e seus seguidores ao redor do mundo 
deveriam ser exterminados com inseticida. 

Se,lina perdeu o pai na guerra, isto é, a mãe 
dela, igualmente rica, contraiu casamento com 
um jovem soldado, contrariando o desejo e o· 
aval familiar. O recém-marido foi dado como 
morto em combate, sem ter sequer conhecido a 
filha, Selina. A avó de Selina, que acaba crian-

Luiz Antonio Aguiar é escritor 

~ a neta e determinando tudo o que ela deve 
fazer e não deve sequer pensar em fazer (e a 
boba obedece), resolveu que, para consertar o 
erro da paternidade da menininha, o melhor 
seria apagar a existência de seu pai. Selina 
cresce sem conhecer sequer o nome dele. 

Ocorre que Roger, entre discussões sobre os 
tapetes e as cortinas do novo apartamento do 
casal, dá a Selina um livro que, na quarta capa, 
traz a foto do autor, George Dyer. O sujeito na 
foto se parece muito com o pai de Selina- ela 
conseguiu encontrar uma foto dele, meses an
tes, com a avó já falecida (a mãe morrera logo 
depois de Selina nascer). E isso leva a moça a 
abandonar Londres e a se meter numa viagem, 
na época, algo aventuresca, a um vilarejo à 
beira-mar, na Espanha. Um belo lugar para se 
ter um veleiro e se deixar a vida passar com 
muita preguiça. Aliás, é isso mesmo que o 
escritor George Dyer faz. Seu editor em Lon
dres reclama dele um segundo livro que, apesar 
do sucesso do primeiro, ele não parece capaz de 
escrever. 

Depois de umas modorrentas desventuras, 
envolvendo empecilhos do tipo extravio de ba
gagem, roubo de carteira no aeroporto e moto
rista de táxi malcriado - coisas, como se vê, 
extraordinárias -, Selina chega à casa de Dyer 
e descobre que ele não é seu pai. Sem que muita 
tensão ou tesão (nenhuma, nem pensar!) per
corra as cenas, a moça, uma bem educadinha 
que nada faz fora do correto sem ficar com as 
faces coradinhas, vai terminar por chutar o 

AQUI JAZ - o 
Aran & Castelo 

chato londrino e apaixonar-se pelo escritor, que 
nisso ganha ânimo para escrever seu segundo 
livro. O processo pelo qual a boba de nascença 
deixa de sê-lo não comparece à narrativa. 

Contando assim, pode parecer que se está 
passando por alto, resumindo demais, omitindo 
seqüência e peripécias. Nada disso. Selina che
ga na casa do escritor, desfaz-se o engano da 
esperada paternidade, eles discutem um pouco 
(sem extremismos), ela conhece seu gato, sua 
diarista, passeia pelo vilarejo, nada um pouco, 
pega um bronzeado... e, de repente, · resolve 
mudar, de destino, de concepção de mundo, de 
tudo. E isso. · 

O segredo de um gênero como este é emo
ção, seja na sugestão de recantos e de reentrân
cias na construção dos personagens, seja na 
capacidade folhetinesca de arrolar aconteci
mentos, reviravoltas, tramas menores que se 
tornam, incidentalmente, alvo da atenção dos 
leitores, enquanto se mantém em suspenso a 
ação principal. Ao contrário do que parte pre
conceituosa da crítica supõe, articular tais ele
mentos e temperá-los ao imaginário romântico 
não é tarefa fácil nem supérflua. Tanto que, por 
vezes, a tentativa pode resultar malsucedida. 
Ou seja, é preciso tocar uma música que percor
ra ritmos variados, diferentes modulações. O 
tigre adormecido é monocórdio, acaba exata
mente no mesmo tom em que se inicia e que 
mantém tocando, constante e inalteravelmente, 
ao longo de suas páginas. 

9 
10 

família Stanford, suposta filha do milionàno aparece para reJvmOJcar sua partna 
herança. 
O Homem que Cakulal'a, Malba Tahan. Record, 218p. Livro conta as aventuras de 
Beremiz, um sábio que atravessa o Saara e. chegando a Bagdá. descobre que pode se dar 
bem usando seus conhecimentos matemáticos. 

NÃO FICCÃO 

1 
Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Objetiva, 376 p. Utilizando pesquisas 
cerebrais e comportamentais, o autor mostra que o Ql de uma pessoa não é 
garantia de sucesso e felicidade. 

2 Frases, Paulo Coelho. Ediouro, 112 p. Seleção de frases inéditas extraídas dos 
sucessos do autor. 

3 Almas Gêmeas, Mônica Buonfiglio. Oficina Cultural Esotérica, 161 p. Ensina 
como identificar oamor ideal. 

4 Só o amor é real, Brian Weiss. Salamandra, 208 p. O autor demonstra que cada 
pessoa no mundo tem sua alma gêmea e que está predestinada a reencontrá-la. 

Zico conta sua hiStória, Zico. FrD, 128 p. O autor conta sua trajetória desde a 5 infância em Quintino, sua consagração no Flamengo até se tornar o empresário 
de hoje. 
Muitas vidas, muitos mestres, Brian Weiss. Salamandra, 185 p. O psiquiatra 6 relata sua experiência na cura de Catherine, através da hipnose, e resgate de 
existências passadas 
A Renúncia de Jânio, Carlos Castello Branco. Revan, 144 p. O autor registrou, 7 com sua visão aguçada, aqueles acontecimentos tão fatídicos quanto inexplica
dos que levaram há 35 anos à renúncia do presidente. 

Histórias, Dicas e Magias (2 ~oi.), Mônica Buonfiglio. Ofteina Cultural. Autora 8 apresenta sua enciclopédia esotérica desvendando os caminhos da espiritualida
de. 
Mas será o Benedito?, Mário Prata. Globo, 175 p. Dicionário com explicações 9 hilárias, até mesmo verdadeiras, sobre as origens de 419 provérbios, expressões 
e ditos populares. 

10 
Waaal, o Dicionário da Corte, Paulo Francis. Companhia das Letras, 291 p. 
Coletânea de opiniões polêmicas emitidas pelo jornalista em artigos escritos 
para imprensa entre 77 e 96. 

INFORMÁTICA 
Como montar, configurar e expandir seu PC 486 ~.1 , Laércio Vasconcelos. L VC, 1 41 O p. Livro ensina como montar seu próprio computador baseado nos 
microprocessadores 486 e Pentium. tornando o usuário um profundo conhece
dor do hardware do seu micro. 
Pentium Expert, Laércio Vasconcelos. LVC, 450 p. Aborda tópicos super 2 atualizados de como montar seu próprio computador baseado nos micropro
cessadores 486 e Pentium. 
Ligado em Ja~a, Arthur Van Hoff, Sami Shaio e Orca Starbuck. Makron, 200 3 p. f: a maneira mais nova e interessante de criar páginas Web interativas, 
multimídia. 
Word para Windows ~ersão 6, Shelley O"Hara. Campus, 257 p. O livro traz para 4 o usuário iniciante um método simples e fácil para aprender a usar um dos mais 
poderosos editores de texto do mercado. 
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Windows 95 (rápido e fácil para iniciantes), QUE/S.Pumley. Campus, 250 p. 5 Guia completo ·com os conceitos básicos, totalmente ilustrado, mostrando ao 
leitor a melhor forma de economizar tempo e esforço para aprender a última T.t" 
versão do Windows. , \, ~ t J 

Fonte: Livrarias Sodiler, Siciliano, Curió e Saraiva (Rio de Janeiro); Siciliano, Cultura, Vila e Saraiva (São 
Paulo); Saraiva (Curitiba); Saraiva e Van Damme (Belo Horizonte); Globo e Sulina (Porto Alegre): 
Saraiva. Livro 7 e Sodiler (Recife); Sodiler (Brasília). Departamento de Pesquisa do JB · .• ~ 11 
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LIVROS DIDÁTICOS. TÉCNICOS. FÍCçÃÕ? 1 

ROMANCES. REUGIOSOS,INFANTIS. , 
QUALQUER LIVRO - TODAS AS EDITORAS.• 

Agora você pode contar com mais este si!(Yi~ 
para facilitar o seu dia-a-dia . É só ligar e fazer 
o seu pedido, nós levamos o fivro.até voe~ 

Telefax: (021l 261-32n .;-,-., 
EntreQas a domicflio. ~ -- ~ 

~ , 

~ .:. 

LIVRO DOS EPITAFIOS .,. 

'"' "' 

Que frase deixar inscrita sobre uma lápide? Com uma boa dose de humor, os autores resolveram apontar 
neste livro sugestões de epitáfios para políticos, artistas e até simples mortais. Sem um pingo de 
morbidez e com muito bom humor, Aqui jaz conta ainda com um inusitado capítulo com sugestões de 
mortes criativas, fugindo do lugar comum do ataque cardíaco. Longe de ser funesto, o livro garante 
momentos de gargalhada explícita. 

À venda nas principais livrarias ~ 

m«mtm!( 
Sempre um convite à leitura. 
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tO grande 
~ertão de · 
J . 

1Af oçambique 
L. .. . 

t 
~Histórias africanas de um tempo 
:'indeterminado recriam o universo 
Jllitico do encantamento tribal e a 
-·experiência lingüística da oralidade 

t 
~ • Ea~órlas abensonhadas 
I'Mia Có'úto 
t Nova f:ilónteira, 134 páginas 
R$18 '1 

~ 
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RISTJ~NE COSTA 

~ Um dos achados mais interes
~antes do filme Terra estrangeira é 
~ angolano que dá o toque de 
humor à história. Assim como os 
brasileiros, o africano escolhe o 
exílio, num país que, em comum 
com o seu, tem basicamente a lín-
. guâ. Mas o que parece certo se 
mostra uma ilusão. Colocados la
do a lado no filme, percebe-se que 
portugueses, brasileiros e africa
tao_s falam tão diferente que, por 
vezes; parecem incompreensíveis 
uns aos outros. O africano Mia 
Couto traz para a literatura de . 
~ngua portuguesa essa contradi
ção entre a semelhança e a dife
rçnça que vem da oralidade, do 
modo de falar típico de Maçam
bique, da sintaxe própria de um 
•' 
i'ristüme Costa é repórter especial diJ Idéias 
(~ 

FICÇAO m:--- . 

. povo que mistura temperos locais 
às normas que devem reger um 
acordo ortográfico universal entre 
a língua-mãe e suas filhas espa
lhadas pelo mundo. 

Quem já conhecia o escritor, 
jornalista (e biólogo) de Terra so
nâmbula, eleito pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte como 
o melhor romance estrangeiro de 
95, não vai se espantar com uma 
das principais características da 
prosa de Mia Couto, presente 
também no recém-lançado Estó
rias abensonhadas: seu parentesco . 
maior com a língua de Guimarães 
Rosa e Manoel de Barros do que 
com a de Eça de Queiroz e Ca
mões. Uma referência cruzada, 

· como aqueles casos familiares em 
que uma criança .repete os traços 
de parentes distantes, às vezes fa
lecidos, mais do que os dos pais. 

As estórias - grafadas do 
mesmo modo que as de Rosa -
se passam num tempo indetern:i
nado mítico, num grande, sertao 
da África. É neste lugar arcaico, 

IDÉIAS/LIVROS 

que guarda resquícios de um en
cantamertto ainda tribal, que Mia 
Couto vai escavar matéria-prima 
para suas experiências lingüísti
cas. Como no conto "O perfu
me": "Entre marido e mulher o 
tempo metera a colher, rançoso 
roubador de espantos. Sobrara o 
pasto dos cansaços, desnamoros, 
ramerrames. O amor, afinal, que 
utilidade tem?" 

Na prosa extremamente poéti
ca do escritor moçambicano, neo
logismos próprios misturam-se 
com expressões locais, traduzidas 
em indispensáveis notas de roda
pé,. como concho (canoa), pret~
max (candeeiro), muene (auton
dade tradicional). Da mesma for
ma que o guia do cego Estrelinha, 
na terceira história, Mia Couto 
parte do pequeno, do diário, do 
sensível, para criar mundos ricos 
de fantasia, numa versão africana· 
do realismo mágico latino-ameri
cano. O guia do cego, como o 
escritor, "o que descrevia era o 
que não havia. O mundo que ele 

--

minuciava eram fantasias e rendi
lhados. A imaginação do guia era 
mais proficua que papaeira". O 
cego, como o leitor, "enchia a 
boca de águas: Que maravilhação 
este mundo''. 

Livro de tréguas, Estórias 
abensonhadas faz referências ao 
fim da Guerra Civil em Moçambi
que, numa espécie de reconstru
cão do país através da linguagem, 
da formulação de uma identidade 
cultural que englobe negros e 
brancos, ricos e pobres, revolucio
nários e conservadores. "Ainda 
não se pode falar numa literatura 
nacional, ela está em gênese", ex
plicou Mia Couto, que esteve no 
Brasil no mês passado, para o 
lançamento do livro. Mas qual 
será o papel da literatura num 
país que já foi o mais pobre do 
mundo e tem 80% da população 
analfabeta? Como alguém conse
gue escrever num contexto tão ad
verso? A palavra-chave talvez seja 
sobrevivência. 
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LAN ÇAIVI E NTOS 

AVENTURA 
Meu velho e o mar 
David Hays e Daniel Hays 
Tradução de Luis Carlos Borges 
Martins Fontes, 254 páginas 
R$ 24,50 

AUTOBIOGRAFIA 
Fábrica ele ilusão - 50 anos de 
teatro Sergio Britto · 
Funarte/Salamandra, 261 páginas 
R$ 65 

FICÇÃO 
O estrangeiro 
Albert Camus 
Tradução de Valerie Rumjanek 
Record, 128 páginas 
R$ 14,90 

A I h c r t 

• O subtítulo resume o livro: "reJa-, ' 
to de viagem de um pai e um filho• 
que desafiam o oceano a bordo de\ 
um minúsculo veleiro". Recém-saí-! 
do da faculdade, Daniel embarca, 
éom o pai numa aventura que é ao~ 
mesmo tempo uma viagem de auto-' 

' I 

. conhecimento: no Sparrow, um bar-
co de 25 pés que construíram juntos~ 
·os dois percorrem 17 mil milhas e~ 
enfrentam as ondas e ventos passan-: 
do pelas Ilhas Galápagos, a Ilha da. 
Páscoa, o Cabo Hom e as llhas
Falklands. O livro áltema trechos 
assinados pelo pai, David, e pelo 
filho, Daniel, transmitindo assim a 
flutuação do humor a bordo e as 
tensões entre os dois velejadores so-' 
litários. "É um livro de dois autores: 
cada um falando com sua própria 
voz: ( ... ) Meu filho Dan escreve so~ 
bre uma viagem exterior e interior: 
Para mim, o relato é uma história 
de amor, a maior aventura de to
das." 

• A carreira de 50 anos do ator, 
empresário e diretor Sergio Britto nu
ma autobiografia que reúne dezenas 
de fotografias dos espetáculos em que 
ele participou. Desde o início, no T ea
tro Universitário, em 1945, até às 
últimas montagens, Sergio Britto re
gistra a sua passagem pelos grupos 
teatrais mais importantes da cena 
contemporânea brasileira. Do Teatro 
Brasileiro de Comédias (TBC) ao 
Teatro dos Sete- grupo que fundou 
ao lado de Fernanda Montenegro, 
Gianni Ratto, Fernando Torres-, e 
das grandes montagens dos anos 70 
- Tango, Missa leiga e Autos sacra
mentais- à fundação do Teatro dos 
Quatro, Sergio Britto revela o seu 
papel nestes grupos, além de comen
tar a sua participação na televisão, em 
especial no histórico Grande Teatro 
Tupi. 

• O romance de Albert Camus, 
que foi publicado pela primeira 
vez em 1957, é a história de um 
homem comum que se depara 
com o absurdo da condição hu
mana depois que comete um cri
me quase inconscientemente. O 
personagem Meursault leva uma 
vida banal e se mostra indiferen
te até mesmo ao anúncio da 

~ .. ... ~ .. ' 
morte de sua mãe. Mata, é pre
'sb~''juigàdo, tudo sem razão e .~ .. , .... 1\ • • ~h~. 

.... • sentido. Confrontado com o ab-----



As armas do preConceito 
Uma sucessão de criines mostra as divisões sociais e a crise-racial da América dos anos 60 
?Ü) o• .oi!;, 

Í4"~~: . 

IIIÍ·Om h~em em fuga 
Chester Himes 
'Frãdução de Aulyde Soares Rodrigues 
~tora Mandarim, 238 páginas 

~5 • ... 
Dz~U1':IDO BARREIROS 

~J.Jm•·policial doidão mata, a 
ngue . frio, dois trabalhadores 

egros."JJm terceiro sobrevive aos 
erimen1os, e identifica seu algoz, 
l:le não recebe qualquer tipo de 

...punição. É protegido por colegas 
de corporação e ainda ameaça a 

a da única testemunha-vítima 
iQe ·seus crimes. Um início de his
~ tória bastante familiar para os ca
riocas, que há muito tempo convi-
, vem com casos de violência e pre
"conceito muito parecidos com o 

1
contado pelo escritor americano 

'I Chester Mimes em Um homem em 
iji1ga. 
1 O romance, publicado origi
!. nalmente em 1967, foi escrito num 
.- -- ento de profunda consciên-._ -
Edmu{ldo Barreiros é repórter do Caderno B 

cia e revolta dos negros america
nos. Black power, Panteras Ne
gras e Malcolm X foram alguns 
dos gritos mais altos ouvidos na 
América contra o preconceito e as 
dificuldades em sobreviver num 
mundo controlado por brancos. 

A história começa quando 
Matt Walker, um policial branco 
de Nova Iorque, peraml;mla bêba
do pelas ruas de Manhattan. Sem 
conseguir localizar seu carro (gra
ças a uma amnésia alcoólica), 
acusa logo os primeiros pretos 
que vê na frente- três faxineiros 
noturnos de uma lanchonete -
do roubo do automóvel. Por aci
dente, sua arma dispara, e ele ma
ta um deles. Percebendo que as 
circunstâncias não lhe seriam fa
voráveis em nenhum julgamento, 
toma a decisão de matar as outras 
duas únicas testemunhas. Assassi
na o segundo homem. Mas ape
nas fere o terceiro, o jovem e bri
lhante estudante Jimmy. Este so
btevive e acusa o policial. Mas 

nem a polícia nem sua própria 
namorada acreditam nele. Um ne
gro acusando, sem provas, um 
policial soava como um ·absurdo 
na Nova Iorque de três décadas 
atrás. 

O detetive, porém, sabe que o 
testemunho de Jimmy é a única 
coisa que pode metê-lo atrás das 
grades. E decide terminar o servi
ço. Comportamento de psicopata, 
pois dificilmente seria engaiolado 
por crimes de óbvia autoria, mas 
nenhuma prova. Jimmy, acuado, 
encontra-se numa fuga perma
nente, que, decide, só pode acabar 
com a morte de um dos dois. Já 
que perde as esperanças de que a 
polícia branca acredite em sua 
versão dos fatos (todos tentam 
fazê-lo passar por louco). 

Himes parte dessa história pa
ra expor a verdade do Harlem nos 
anos 60. Um bairro pobre, de ne
gros, encravado em Manhattan, 
coração de Nova Iorque. E, por 
ter estado preso por sete anos por . . 

assalto a mão armada, Himes co
nhece muito bem a realidade que 
descreve. A vida de cafetões, trafi
cantes, prostitutas e gente comum 
que luta para sobreviver nessa sel
va e conseguir alcançar patamares 
dignos de sobrevivência. Mesmo 
que, para isso, tenham que desa
fiar toda a polícia e grande parte 
da população da cidade. E, sem 
perspectivas, muitas vezes tendo 
que apelar para a mesma violên
cia da qual são vítimas. 

A luta contra o preconceito ex
posta por Himes nesse romance 
- que não é um policiá! deteti
vesco - é absolutamente crua e 
atual. Perfeita para ser lida por 
brasileiros que enfrentam proble
mas muito parecidos. Mas bem 
mais graves. Pois o nível de vida 
dos negros daqui ainda é beJ.TI in
ferior ao dos americanos de 30 
anos atrás. Enquanto o precon
ceito- racial e social- é um mal 
universal do qual continuam sen
do vítim::1s. 

. ~;;.:.:..::, :~ -~ent_IÇ<?· comromauo com (}ao-
O Ji'stn:mr>t!Ú~t» surdo, vive o drama de alguém 

·- <:c-· · - arrastado pela correnteza da vi·-
da e da história. O estrangeiro é 
uma reflexão sobre a liberdade e 
a condição humana que deixo~ 
marcas profundas no pensamen
to ocidental. Albert Camus de
monstra com esta narrativa as 
poSsibilidades da ficção com ca" 
ráter filosófico . 

FICÇÃO HISTÓRICA 
Jan e Nassau -Trajetória de um 
índio Cariri na corte holandesa 
Esther Largman 
lmago, 260 páginas 
R$25 

REVISTA 

.. 
' 

Estudos feministas volume 4, no 1/96 
IFCSIUFAJ- PPCIS/Uerj 
R$ 22 

Classificados 

• No outono de 1667, o conde 
Maurício de Nassau reuniu um 
grupo de amigos em seu castelo de 
Cleves para contar, ao longo de 
uma s~rie de jantares, os princi
pais episódios sobre o domínio 
holandês no Brasil, incluindo a 

· ·história de um grupo de índios 
cariris, antigos canibais criados e 
educados na Holanda, que forma
ram feroz resistência à ocupação 
portugüesa. Através de pesquisa, 
a autora expõe o choque de cultu
ras- de um lado a holandesa, de 
outro a dos índios cariris, repre
sentado por Jan, fazendo uma re
visão da ocupação holandesa no 
Brasil no século ·17. Aprovei tanpo 
um estilo literário pouco explora
do no Brasil, o romance histórico, 
a autora procura retratar o episó
dio da explusão dos holandeses 
pelos portÜgueses. 

I
. • A revista participa do debate sobre 

· a oportunidade e a validade das cotas 
e outras formas de ações afirmativas 
no combate à discriminação e à segre
gação de gênero com a publicação de 

· artigos apresentados no Seminário de 
Ações Afinnativas: estratégia antidis
ctiminatória, realizado há três meses 
no Rio. Entre as articulistas estão 
· Oáudia Fonseca (A dupla carreira da 
mulher prostituta), Bruna Franchetto 
(Mulheres entre os Kuikúro), Maria 
Coleta Oliveira (A família brasileira 
no limiar do ano 200:l), Eleni Varikas 
(Refundar ou reacomodar a demo
cracia? Reflexões criticas acerca da 
paridade entres sexos), Jane Russo 
(Ser louca e ser mulher), Olgária Ma
tos (A solidão da rriulher da elite 
agrária), Céli Pinto (Uma experiência 
a ser vivida), Lucila Scavone (Os pa
radoxos da igualdade). Informações e 
assinaturas: (021) 252-5457. 

Disque 
0800-23-5000 JB 
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"A Constituição não era nacionalista, mas abriu o leq!l~ 
para o monopólio estatal do petróleo" Boris Fausto · 

Carta manteve 
atualidade nos 
grandes temas 

SÃO PAULO- Na avaliação do historiador Boris 
Fausto, a Constituição de 1946 mantém-se atual 
porque teve uma grande qualidade: abordou apenas 
grandes temas, sem descer a detalhes da legislação 
social. "Fizeram uma Constituição com cara liberaL 
sobretudo na representação política. e isso não enve
lheceu", diz. "Já a Constituição de 1988 preferiu 
detalhar toda a legislação social, o que teve vantagens 
e desvantagens. Agora, tentam reformá-la", afirma. 

O Partido Social Democrático (PSD), majoritário 
na Constituinte, deu as cartas, mas a União Demo
crática Nacional (UDN) ajudou a dar .o tom liberal 
na Carta e o Partido Trabalhista· Brasileiro (PTB) 
conseguiu manter a estrutura do sindicalismo herda
da da Era Vargas. "Toda vez que uma Constituição é 
votada, os temas básicos emergetn e você tem um 
retrato claro de qual é o verdadeiro debate no Brasil 
naquele momento. No caso da Constituição de 1946, 
me chama a atenção o fato de a discussão sobre as 
relações de trabalho deixou claro que a estrutura 
sindical criada por Vargas deveria ser mantida", afrr
ma ele. 

Por ser genérica, a Constituição de 1946 não 
atrapalhou grandes decisões políticas tomadas nos 
anos seguintes. "É curioso. A Constituição não era 
nacionalista, ao contrário da ante1ior, ditada no Esta
do Novo. Mas abriu o leque para o monopólio estatal 

do petróleo e a ciiaç.<:i.o 
da Petrobrás", di z 
Fausto. ''Era liberal, 
mas guardava uma sé
rie de salvaguardas, co
mo a que permitiu que, 
dois anos depois, o 
PCB fosse colocado na 
ilegalidade. Nisso, via
se claramente o dedo 
dos conservadores . 
·Mas, de modo geral, 
não tinha casuísmos", 
diz Fausto. 

O historiador lem
bra que· a Constituicão 

. . -:·:. 

em São Pau!Ó.: ·~· partid~ eleg~u ·• ·•· .· 

Comunistas tiveram sucesso nas urnas 
DULCE CHAV ES PANDOLFI 

Nos primeiros meses de 1945 acelerou-se o processo 
de desarticulação do Estado Novo. Com a redemocrati
zaçào, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), criado em 
1922, conquistou a legalidade. Praticamente dizimado 
pela ditadura Vargas, o PCB, num curto espaço de 
tempo, passou a contar com mais de 100 mil filiados. 
Pela primeira vez, e talvez, única, conseguiu se transfor
mar em um partido de massas. Na realidade, este não foi 
um fenômeno exclusivamente brasileiro. No imediato 
pós-guerra, tanto na França como na Itália. o patiido 
comunista tornou-se o agntpamento mais forte junto à 
classe trabalhadora. No Brasil, ao defender a proposta 
f"1 p UJ TniliA l\I.a /"';1"\n a l", 111'"1"'1 0 0 1Y'I_t"\la o l;nt:'IC!fl CL\.tn tado~ o _ 

de 2 de dezembro, seu candidato à Presidência da Sem sucesso defenderam a extensão do direito de voto 
República, Yedo Fiúza, um quase ilustre desconhecido, para os marinheiros, cabos, soldados, sargentos e analfa-
obteve I 0% da votação nacional. Para a Assembléia betos, a adoção do regime parlamentarista, o dir:ito de 
Constituinte, num universo de de 328 parlamentares, greve sem restrições, a reforma agrária, a redu~~ ?os 
incluindo deputados e senadores, o PCB elegeu 15, tendo mandatos eletivos, a autonomia de todos os mumcipiOs, 
à sua frente o PTB com 24, a UDN com 87, e o PSD inclusive do Distrito FederaL 
com 117. Praticamente inexpressivo no mundo rural, sua A Assembléia Constituinte encerrou os seus trabalhos 
maior influência era nas capitais e algmnas cidades de no dia 18 de setembro de 1946, data em que foi promul-
concentraçào operária. Foi inclusive o partido mais gada uma nova Constituição. Contra os votos dos corou-
votado nas cidades de São Paulo. Santos, Campinas. nistas, a Assembléia transfonnou-se em Congresso Ordi-
Recife, Olinda. Natal c Aracaju. Prestes, eleito senad?r nário. Poucos meses depois. o PCB estava na ilegalidade. 
pelo Distiito Federal. recebeu a maior .vot~'io do pa!s. Na realidade. desde março de 1946. um mês depois da 

E t e os parlamentares eleitos pelo PCB ~:stavam Joao instalação da Constituinte. teve inicio a ofensiva das elites 
nr G · ·Be J t 't Sb -d Amazonas. Carlos Marighela. 1regono zcrra e orgc con ra os comums as. o a acusaçao e provocar a 
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"Fizeram uma 
Constituição com cara 
liberal, sobretudo na 
representação política" 
Borfs Fausto 

O histori<ldor lem
bra que a Constituição 
foi votada,·num mo
mento espeCial da vida 
política do país. "A di
tadura do Estado No
vo tinha acabado mas, 
até mais forte do que 
isso, vivíamos os pri
meiros momentos do 
pós-guerra. Era um 
momento muito especí
fico e· interessante. O 
clima era de confrater
nização, diferentemente 
do que aconteceu em 

1988", diz Fausto. Também era um momento pecu
liar porque o Partido Comunista Brasileiro estava na 
legalidade, e participou ativamente na Constituinte 
através de nomes como o líder Luis Carlos Prestes e o 
escritor Jorge Amado. Era um momento em que 
muitos intelectuais pendiam para o lado da União 
Soviética, que fora o grande sacrificado da Segunda 
Guerra Mundial. Esse debate plural aflorou naquele 
momento e a Constituição não deixa de ser uin 
resultado disso", afirma Fausto. 

Todo esse ambiente desmoronou em seguida, com 
o advento da guerra fria. Mas a Constituição durou 21 
anos. Suas linhas gerais foram aproveitadas na Carta 
seguinte, votada em 1967. "Mas o pais era outro. Uma 
coisa é uma Constituição votada em clima de liberda
de, outra coisa é uma Carta da ditadura. Por mais que 
o Roberto Campos diga que houve discussão política 
na Constituinte de 1%7, o debate estava prejudicado. 
Aquilo era uma ditadura militar e o Congresso, além 
de sofrer expurgos, estava subjugado pelos militares", 
afirma (Fabrício Marques). 

Depois dos anos de obscurantismo do Estado 
Novo, a redemocratização serviu como a senha para 
o engajamento de muitos intelectuais brasileiros que, 
a partir de 1945, mergulharam na atividade política. 
O escritor Jorge Amado, eleito deputado por São 
Paulo, em 1945, tomou posse em fevereiro de 1946. 
Amado não foi a única estrela da cultura a cerrar 
fileiras com o Partido Comunista Brasileiro: o pintor 
Cândido Portinari foi o candidato a senador pelo 
PCB e Caio Prado Júnior chegou a se eleger depu

tado por São Paulo. Outros 
intelectuais, como Rachei 
de Queiró~ e Graciliano 
Ramos, apoiaram o parti
do, sem se candidatar. 

Mas se as maiores estre
las da cuitura se abrigaram 
sob a bandeira do PC. o 
partido não detinha o mo
nopóli o sobre os intelec
tuais. O antropólogo Gil
berto Freyre teve sua candi
datura para a Constituinte 
pela UDN lançada pores
tudantes em 1945. "Sou um 

·~-~~--·------~· . __ ..,.....,.._ ... __,. .. ~ ..... 11 1UJQ1 v·VLG'rll\:r\"J(J~pétlS . 

comum~ta tornou-se o agn1pamento mais forte Junto à Entre os parlamentares eleitos pelo PCB estavam João 
classe trabalhadora. No Brasil, ao defender a proposta Amazonas. Carlos Marighela, Gregório Bezerra e Jorge 
de "União Nacional", tm1a ampla aliança com todos os Amado. 
que se opunham ao nazismo, os comunistas, sob a No dia 31 de janeiro de 1946, o general Eurico 
liderança de Luís Carlos Prestes, também saíram do Gaspar Dutra foi empossado na Presidência da Repúbli-
isolamento. . ca. Cinco dias depois instalou-se solenemente a Assem-

No dia lO de novembro de 1945 o PCB consegum o bléia Nacional Constituinte. Coerente com seu programa 
seu registro eleitoral defmiti~o. Em menos de um. n:ês partidário, os comunistas marcaram ali uma presença 
desenvolveu uma bem suced1da campanha. Nas ele1çoes aguerrida. 0 projeto de Constituição foi aprovado sem o 

Dulce Chaves Pandolfi é pesquisadora do CPDOCfFGV e 
autora ik Camaradas e companheiros: história e memória do 
PCB ( Re/ume Dumará) 

Congresso de 
hoje reflete 
dilemas de 46 
LUIZ ORLANDO CARNEIRO 

BRASÍLIA- A Constituição de 1946, se teve uma 
inspiração liberal-democrática, não deixou de acolher 
uma série de dispositivos corporativistas, ecos da 
Carta de! Lavoro fascista, e reflexos da Constituição 
de 1937. Cinquenta anos depois, na vigência da Carta 
de 1988, a contradição ainda perdura, com novos 
partidos emergentes- sobretudo o PT, o PSDB, o 
PFL e o próprio PPB - tentando sobrepor-se, na 

voto dos comunistas. Sob a liderança de Prestes, a 
bancada o enfrentou fogo cruzado da grande imprensa e 
da maioria parlamentar. A inexperiência dos "deputados 
de Prestes" era amplamente explorada pelos adversá1ios. 

ordem institucional, 
aos diversos corpora
tivismos, seja dos tra
balhadores sindicali
zados, seja do empre
sariado organizado. 

A opinião é do 
cientista político, ex-i
deólogo do PT, e 
atual ministro da Cul
tura, Francisco Wef
fort. "O problema- comenta Francisco Weffort -
continua até hoje. A estrutura institucional de 1946 
não mudou sensivelmente com a Constituição vigen
te. Existe ainda essa mistura do sistema representativo 
liberal com o velho corporativismo, cujas raizes são 
mais fortes do que as . do liberalismo. Quem não 
entender isto, não pode entender o país - prossegue 
Weffort. O corporativismo fica exposto no Congres
so, onde os partidos ainda não são mais importantes 
do que as bancadas corporativistas - a do Nordeste 
ou a dos mralistas; a do Pró-Álcool ou a dos ban-

anarq uistà, no bom 
sentido. Não -tenho 
entusiasmo nenhum 
por eleição. Votei só 
uma vez, em mim 
mesmo, para não de
cepcionar os estudan
tes que haviam lança
do a minha candida
tura à Constituinte de 
1946. Sou um anti-re
tórico" , explicou 
Freyre em urna entre
vista concedida ao J B, em 1982. 

Já Carlos Lacerda integrou, em 1945, a comis
são de redação do I Congresso Brasileiro de Escri
tores. Este evento marcou o protesto dos escritores 
brasileiros do Estado Novo. Filiado à UDN, La
cerda escrevia para O Correio da Manhã. "Propus 
ao jornal fa:zer um tipo de crônica da Constituinte 
de 1946 que não fosse política, mas sim de reporta
gem. Quis fazer uma espécie de comentário sobre a 
vida nacional, com base nos debates da Consti
tuinte", disse Lacerda em um ensaio publicado no 
JORNAL DO BRASIL, em 1977. 
J,. 

realldãâe, desde março de 1946. um mês depois da 
instalação da Constituinte. teve itúcio a ofensiva das elites 
contra os comunistas. Sob a acusação de provocar a 
desordem social, um recurso pedindo a cassação do PCB 
foi apresentado ao Tribtmal Superior Eleitoral. No dia 7 
de maio de 1947, após uma longa batalha judicial, o seu 
registro eleitoral foi cassado. Os comunistas foram sur
preendidos. Apostavam no avanço gradual das forças 
democráticas. A exclusão total do jogo político-partidário 
cuhninou em janeiro de 1948, com a cassação dos manda
tos de todos os parlalnentares eleitos pelo PCB. Diferen
temente "do que . pensavam, não havia espaço para a 
atuação legal dos comunistas no regime liberal democráti
co que se consolidava no Brasil no pós-Estado Novo. 

"As raízes do 
corporativismo 

... . 
sao mats 

profundas que as 
do liberalismo" 

Francisco Weffort 

queiros. Há ainda 'o 
fenômeno mais recêh
te das bancadas reli
giosas e étnicas. E até 
hoje persiste o impos
to sindical". 

Na opinião de 
Weffort, Jânio Qua
dros e Fernando Col
lor, que se sobreplJ~
ram aos partidos e às 

corporações, são fenômenos diferentes dos represen
tados por líderes populistas como Getúlio Varga'1 e 
Adernar de Barros que, logo depois de 1946, conse
guiram juntar as pontas do corporativismo e ·da 
liberal democracia, à sua maneira". O exemplo clássi
co, ainda segundo Weffort, no nível de representa~o 
político-partidária, é o de Vargas, que criou o PSQe 
o PTB, "para manter viva a contradição expressa .• na 
Carta de 46". Para ele, o Brasil, 50 anos depois da 
Çonstituição de 1946 "é urna democracia de partiqÇ>s, 
de corporações e de massas". · · h 
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··CONSTITUIÇÃO .DE 46 50 ANOS JORNAL DO BRI\&lL $ 

"Os dutristas, em seu culto de nostalgia, se amarram na 
beatitude constitucional do presidente Dutra" Wilson FigueiredQ 

O homem que 
• seguza o 

.. o 'livrinho '· 

tra e, com o rodeio que era a sua marca, 
começou dizendo que "os nossos amigos estão 
pensando em seu nome para candidato". Dutra 
não esperou mais: "Aceito." 

..... :WILSON FIGUEIREDO 

Vargas tinha na candidatura do seu ministro 
da Guerra o antídoto adequado à candidatura 
oposicionista do brigadeiro Eduardo Gomes, 
apresentado com base na popularidade residual 
de fundador do Correio Aéreo Nacional e um 
dos 18 do Forte de Copacabana (1922). Pela 
condição de militar, inviabilizava qualquer ma
nobra do ditador contra a eleição presidencial, 
como em 1937. A candidatura Dutra era, por 
sua vez, a salvaguarda de Vargas para impedir 
que a UDN tivesse a tentação militar de golpeá
lo. 

. '· 
O primeiro presidente . por voto direto, na 

primeira eleição desde a derrubada da Repúbli
ca Velha em 1930 (pelos que haviam perdido a 
eleição em 1929) foi a última figura da devoção 

, con~ervadora brasileira: Eurico Gaspar Dutra. 
Unico presidente eleito por maioria absoluta, 

antes da exigência constitucional criada em 
1988, assumidamente conservador, Dutra e os 

· constituintes se elegeram para governar demo
craticamente e votar a Constituição que com
pletaria dia 18, quarta-feira, 50 anos, se não 

· tivesse sido aposentada no mesmo ato (o AI-2) 
,que acabou com os partidos e a eleição direta. A 
·televisão teria de esperar cinco anos, mas inicia
va-se na campanha eleitoral de 1945 a era do 
rádio na política brasileira. 

Dutra não era tipo cinematográfico. Elegeu
se num eleitorado de 7 milhões de votos e 
governou um país com menos de 50 milhões de 
habitantes, com discrição e astúcia (que lhe 
valeram o título de onça de Mato Grosso), e sem 
as prendas de maior valor no mercado político. 
Fotografava mal, era destituído de eloqüência, 
vestia-se sem chamar a atenção (uma forma de 
elegância) e, sem jeito para personagem da His
tória, tinha mais de coadjuvante que de ator 
principal. O eleitorado conservador, em extin
ção, guarda dele lembrança simpática por ter 
·sido o único neste meio século que não se fez 
com promessas de reformas. Começou proibin
do o jogo e fechando os cassinos. A viso prévio. 

Fica difícil na era da televisão e do narcisis
. mo político visualizar um presidente de estatura 
pequena, desgracioso, presença apagada, dis
creto e sem o dom da palavra. Quando candida
to, ia à sede do PSD no Centro do Rio e ficava 
no corredor, sentado horas a fio, sem que des
sem pela sua presença. Sem qualquer ressenti
mento. Pelos padrões atuais, seria um excelente 
anticandidato. 

Os dutristas exaltam a coerência política do 
candidato do PSD quando se uniu ao candidato 
da oposição na manobra militar que entende
ram necessária para depor o ditador, suspeito 
de manobrar para adiar a eleição e manter-se no 
poder. O queremismo (assim se chamava a cor
rente populista que pregava nas ruas a conti
nuação de Vargas), à sombra do Ministério do 
Trabalho, gerava inquietação com a palavra de 
ordem explícita- "Constituinte com Getúlio". 

Faltava um mês e pouco para a eleição. 
Vargas era carta fora do baralho, mas esquece
ram de declará-lo inelegível por algum tempo. 
Candidatou-se a senador e a deputado por vá
rios estados (como a lei permitia), e tinha popu
laridade. Para que candidato a presidente pedi
ria voto? 

O PSD, fundado por governadores e inter
ventores estaduais da confiança de Vargas no 
Estado Novo, despachou Nereu Ramos e João 
Neves da Fontoura para São Borja (RS), com a 
missão de negociar o apoio do PTB a Dutra. O 
argumento era decisivo: a vitória do brigadeiro, 
na versão apocalíptica dos comandantes pesse
distas, levaria todos para a cadeia. Na última 
semana da campanha, o Brasil foi inundado de 
cartazes com a mensagem: Ele disse: Dutra para 
presidente. Deu Dutra por maioria absoluta, 
com exclusividade até a eleição de Fernando 
Henrique em I 994. 

Uma vez eleito, Dutra quis livrar-se do seu 
"grande eleitor", que tentou em vão influir no 
seu governo (dizem), por intermédio de João 
Neves. Dutra encolheu-se durante a Constituin
te, que tinha matéria suficiente para divergir e 

• 
.I 

I 
.-
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No culto conservador, Dutra deixou a me
lhor impressão nesta segunda metade do século: 
enquanto todos os presidentes, desde 45- uns 
mais, outros menos- se queixaram da Consti-

. tuição de 46, que não os deixava governar, o 
general foi o seu maior devoto. Eleito na mesma 
,safra dos constituintes, a 2 de dezembro de 45, 
absteve-se de exercer na elaboração da Consti
tuição a influência a que todos os presidentes se 
sentem com direito ou obrigados. 

Dutra, não. Como o PSD era o partido 
.majoritário, com uma bancada experiente e 
qualificada, fez questão de manter relações for
mais com os líderes em sinal dç respeito pela 
_Constituinte. Quando o visitavam no Catete ou 
•IDO Guanabara, para sondá-lo, ouvia mas se 
· abstinha de comentários. 

Na altura em que ia ser fixado o mandado 
•presidencial, conta-se que o informaram da de
Cisão pessedista de optar pelo qüinqüênio e ele 
'respondeu no seu estilo seco: "De acordo". Foi 
então feita pessoalmente a ressalva de que o seu 

_)iandato, prefixado em . seis anos pela lei que 
regulamentou a eleição, seria respeitado. Dutra 
não fez por menos: "Ah, isso não. Eu não quero 

jer exceção." 
"~ Conta-se também que, nessa ocasião, decla
rou-se "feliz escravo da Constitutição". O auli
cismo fez tudo para eriçá-lo, mas não conseguiu 
tiemovê-lo de aceitar o mandato de cinco anos. 
·h 

Wilson Figueiredo é vice-presidente do conselho edito
rial do JORNAL DO BRASIL 

O BRASIL DE 1946 , 

Esperança e otimismo eram sentimentos 
-nacionais disseminados em 1946. "O general 
Eurico Gaspar Dutra assume o governo em 
virtude de um mandato legítimo de soberania 
popular, dando início a uma efetiva reestru
turação da vida democrática, depois de um 
longo período de abafamento das liberdades 
públicas", anunciava a edição de 31 de janei
ro do JORNAL DO BRASIL. 

Uma inflação galopante não parecia aba
lar os investimentos em cultura no país que, à 
época, contava com 47 milhões e I 00 mil 
habitantes. Segundo dados de 1940, 32% dos 
brasileiros moravam nas 
cidades e 68%. residiam 
no campo. Aproveitando 
urna extensa área para 
criação de galinhas em 
São Bernardo do Cam
po, o índustJial Francis
co Ciccilo Matarazzo So
brinho acata o conselho 
do escritor José Mauro 

Os dutristas gostam de lembrar, superiores, a 
campanha do coronelismo eletrônico de Sarney 
pelos cinco anos (quando lhe cabiam quatro) e a 
programação da batalha de Fernando Henrique 
pela reeleição em causa própria. 

Meio século depois, a imagem do governo 
Dutra é repassada de nostalgia pelos conserva
dores (no bom sentido, esclarecem): citam os 
8% de inflação e 7% de crescimento econômico 
como a média dos cinco anos. Aos que falam da 
importação de quinquilharias de matéria plásti
ca - simbolizadas caricatamente nos ioiôs e 
encampação de ferrovias estrangeiras - como 
exemplo da má utilização das reservas acumula
das durante a Segunda Guerra Mundial, os 
saudosistas respondem que, sem poder importar 
por cinco anos, o Brasil tinha necessidades pre
mentes a atender. Assim, 80% das divi~as foram 
gastas na compra de matérias-primas e máqui
nas que não podiam ser importadas quando os 
mares estavam infestados de submarinos. 

E alinham: com os saldos de guerra o Brasil 
comprou as primeiras refinarias de petróleo e a 
frota nacional de petroleiros, máquinas, equipa-

de Vasconcellos de criar uma Hollywood 
tropical. Com um capital inicial nada despre
zível de 7,5 milhões de cruzeiros, Ciccilo 
funda a Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz em sociedade com o engenheiro Franco 
Zampari. 

A batida fórmula de marketing do com
pre-o-livro-veja-o-filme-assista-a-peça tem 
em agosto de 1946 um de seus mais dignos 
precursores. O filme O ébrio, dirigido por 
Gilda Abreu, estréia em grande circuito e 
tem como galã o cantor Vicente Celestino, 
que já havia imortalizado a canção-título 

em 1936. A peça ho
mônima que contava a 
tragédia do doutor 
Gilberto Silva estrea
ra já em 1942 em São 
Paulo. 

Jorge Amado lança 
seu Seara Vermelha e 
Clarice Lispector pu
blica O lustre no mes-

mentos e matéria-prima. Fez a Usina de Paulo 
Afonso, construiu e asfaltou a nova Rio-São 
Paulo - que tem o seu nome. O resto - 20% 
das divisas - deu vazão a tudo mais de que o 
país ficou privado durante os cinco anos. 

Os saudosistas guardam na memória, para 
usufruto exclusivo, números e fatos de um go
verno de perfil baixo como o próprio presidente 
que era a figura do anti-herói. Para eles, Dutra 
foi o maior presidente. E arrematam:"O Brasil 
era feliz e não sabia." 

É no exemplo político, no entanto, que Du
tra é mais lembrado. Antes de tudo, pela maio
ria absoluta de votos que o elegeu quando não 
havia a exigência constitucional. Em seguida, 
por uma espécie de estoicismo democrático 
diante das críticas e caricaturas que o apresen
tavam de mau jeito. Não atribuem, porém, a 
serenidade ao seu temperamento discreto e sizu
do, mas a uma convicÇão política e à conversão 
democrática .. Os saudosistas têm estoque de 
lembranças. . 

Quando o oposicionismo se alastrava na rua, 
no fim da guerra, Getúlio Vargas chamou Du-

mo ano em que 
a PUC de São 
Paulo é funda
da e o jogo é 
proibido em 
todo o territó
rio nacional. 
Com a redemo
cratização, o 
bom humor 
volta às rádios 
com a sátira 
política. O presidente é o alvo preferen
cial das piadas, só perdendo em popula
ridade risonha para o Mal. Hermes da 
Fonseca. Já a alta sociedade tem nas 
trapalhadas de Edmundo Barreto Pinto 
sua diversão. Na revista O Cruzeiro, o 
amigo de Getúlio Vargas posa de cuecas 
e casaca. A Assembléia não gosta da 
conduta de Barreto Pinto e cassa seu 
mandato. Resta a Barreto Pinto o mer
cado do teatro rebolado. 

recompor-se, mas percebeu a ~ecessidad~ d~ • =J 
contar com ampla maioria para governar, tendo 
ao seu lado a UDN e o PR. 

O esquema - que se chamou Acordo Inter
partidário - funcionou até o fim do governo, 
mas desfez-se na hora de encaminhar o suces
sor, pela impossibilidade de superar divergên
cias e interesses políticos para escolher o candi
dato único do sonho conservador contra a can
didatura de Vargas, que voltou pelo voto em 
1950. 

Os dutristas, em seu culto de nostalgia, se 
amarram na beatitude constitucional do presi
dente Dutra. Nada autorizava, dizem, ao arre
pio do - como se referia à Constituição -
livrinho. O diminutivo não era de extração cari
nhosa, mas pelo formato de bolso, na edição do 
IBGE. Diante do reparo a esse legalismo, a 
respeito do fechamento do PCB, a versão tem 
sabor antigo e explica mais a época- a Guerra 
Fria- do que o episódio: Dutra acusava os 
comunistas de "dupla lealdade" em relação ao 
Brasil e à URSS. Também não abona a iniciati
va a via legal seguida formalmente, pela Procu-
radoria Geral da República. 

Terminado o mandato, Dutra foi para casa e 
manteve o perfil baixo da sua natureza pessoal 
até 1964. Contando com o escrúpulo democráti
co do general, um dos grupos políticos queria 
vê-lo presidente provisório- como garantia de 
que haveria a sucessão presidencial em 65. Mas 
já era tarde. Ele era a garantia de que o impulso 
militar acabaria no prazo. O constitucionalismo 
de Dutra, porém, já era coisa do passado. 

O QUE HÁ PARA LER 
• A invenção do trabalhismo, de Ângela Maria de Castro 
Gomes. Ed. Vértice, 1988. 
• A UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo 
brasileiro (1945-1965 ), de Maria Victoria Mesquita Bene
vides. Ed. Paz e Terra, 1981. 
• De raposas e reformistas: PSD e a experiência democrá
tica brasileira, 1945-1964, de Lúcia Hippólito. Ed. Paz e 
Terra, 1985. 
• Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-65, de 
Maria Celina Soares d'Araújo. Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 1996. 
• Camaradas e companheiros: memória e história do PCB, 
de Dulce Pando1fi. Ed. Relume-Dumará, 1995. 
• Dicionário histórico-biográfico brasileiro ( 1930-1983), 
organizado por Israel Beloch e Alzira Alves de Abreu. Ed. 
Forense-Universitária. CPDOC/FINEP, 1984. 
• Estudos sobre a constituição brasileira, do Instituto de 
Direito Público e Ciência Política. Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 1954. 
• Democracia nas urnas: o processo partidário eleitoral 
brasileiro, de Antonio Lavareda. Ed. Rio Fundo, 1991. 
• Estado e partidos políticos no Brasil, de Maria do 
Carmo C. Campello Souza. Ed. Alfa Ômega, 1976. 
• Sindicatos e democratização ( 1945-1950 ), de Ricardo 
Maranhão. Ed. Brasiliense, 1979. 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 
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CLAUDIA WERNECK 

Um tiro no preconceito 
Tia, meu amigo nasceu com 

seis dedos. Minha prima toma 
· injeção todo dia, ela é diabética. 
: A vovó faz xixi pela barriga. 

Aquele menino perdeu muita 
. prova porque tem falta de ar. 
· Sente esse caroço na minha ca
. beça que a mamãe esconde com 
. o cabelo ... " 

· Adulto tem pavor de assun
. tos relacionados à deficiência. 

Acha até que dá azar. Criança 
' não, quer saber sobre o que não 

entende: diferenças individuais. 
• Encontra as repostas de que ne
. cessita? Dificil. Pais e professo
, res costumam achar natural não 
· terem informações corretas so
• bre doenças crônicas, distúrbios 
. neuro-psico-motores, síndromes 
' genéticas e situações que levam a 
· incapacidades. _ 
: Desde 1992 me especializo 
. em levar informações relaciona
' das à deficiência para adultos e 
· crianças. Percebi que informa
: ção correta para o adulto apenas 
: civiliza seu preconceito. Mas o 
• sentimento continua lá, esperao
' do para dar o bote. Para minimi
. zar o preconceito será preciso 
' impedir que ele se instale. Daí a 

importância da literatura infan
til, arma potlerosa e pouco utili
zada no combate a qualquer dis
criminação. 

Passei por uma experiência 
decisiva. Em 1994, escrevi a co
leção Meu amigo Down. Ao di
vulgá-la nas escolas eu era torpe
deada pelos alunos com pergun
tas sobre anormalidades. Tornei
me a deixa para que abordassem 
assuntos que os afligiam e os 
deixavam curiosos. Fiquei aflita 
com a aflição deles. Certa de que 
criança tem direito de ter infor
mação de qualquer natureza nu
ma linguagem acessível, escrevi o 

... Jivro Um amigo diferente? ( Edi
tora WVA). 
_ _ O livro conta a história de 
um amigo que afirma ser dife
rente. Muito ou pouco? De que 

jeito? A cada página, o amigo 
imaginário dá pistas novas, ati-

'·-vando a imaginação da criança
da. E o leitor vai se deparando 
eom temas pouco abordados co
mo hemofilia, artrite. diabetes, 

.• -doença renal, deficiências físicas, 

duais. Torço para familiares e 
educadores se interessarem por 
esses temas. Ou persistiremos no 
erro de construir cidadãos pela 
metade? · 

O preconceito contra os dife
. renies nasce na infância. No jan
tar, o filho pergunta: "pai, o que 
é ostomia?" O adulto responde: 
"não pensa nisso, é muito triste, 
come senão a comida vai es
friar". Sem resposta, e vendo sua 
dúvida desvalorizada, a criança 
se cala. O que deveria ser escla
recido vira mistério, tabu. 

Eu sei, nada é tão simples. 
Mas por não termos sido educa
dos para entender a diversidade 
como situação natural, hoje re
lutamos em obedecer leis e se
guir regras sociais que deêm ao 
portador de deficiência um direi
to assegurado na Constituição 
Federal: a cidadania . . 

_Por isso defendo a sociedade 
inclusiva. Nela, não haverá es
paço para aceitar o deficiente e 
depois bater no peito ou dormir 
com a sensação de termos sido 
bonzinhos. Na sociedade inclusi
va ninguém é bonzinho. Cada 
cidadão é consciente de sua res
ponsabilidade na construção de 
um mundo que dê oportunidade 
para todos. Crianças crescerão 
convictas de que se relacionar 
com pessoas deficientes não é fa
vor, mas troca. 

Nesse ideal de inclusão, di
fundindo internacionalmente 
nos últimos anos, felizes das es
colas que se propuseram a ser 
transformadoras, empenhando
se em formar cidadãos mais éti
cos, capazes de respeitar aqueles 
que são - ou estão - diferen
tes. Acredito na força de um lar 
no qual os adultos, questionados 
sobre temas que lhes incomo
dam, abram seus corações e seus 
dicionários com o mesmo orgu
lho que orientam os filhos sobre 
cultura, economia ou política. 

Portadores de diferenças que
rem ser levados a sério. Assumi
rão sua condição cada vez com 
mais dignidade. Se nós permitir
mos ... Como diz o personagem 
do livro Um amigo diferente?: 
"Você está comigo? 

ESTÉTICA 

Opiniões de um gênio da 
Conferências de 1939 revelam que lgor Stravinsky 
preferia a sinceridade aos modismos intelectuais 

• Poética musical em 
&lições 

. lgor Stravinsky 
Tradução de Luiz Paulo Horta 
Jorge Zahar, 128 páginas 
R$14 

VICTOR GIUDICE 

D e um modo geral, os 
interessados em algu
ma forma de arte sen-

tem, em alguns momentos, um de
sejo sagrado de desvendar as causas 
do fazer estético. Muitas vezes os 
melômanos querem saber qual a 
fórmula secreta da ordenação das 
notas na estrutura das grandes me
lodias. Que mistério teria levado 
Schubert a inventar um lied como 
Standchen ou qual teria sido a base 
técnica de Beethoven na elaboração 
do segundo movimento do concer
to Imperador. Não há respostas ob
jetivas. O musicólogo inglês Deryck 
Cooke empreendeu importantes es
tudos a respeito dos intervalos so
noros formadores das melodias e 
chegou a algumas conclusões im
portantes, embora os mistérios per
maneçam insolúveis. Por exemplo, 
o grande Johann Sebastian Bach, 
que inventou a música, lamentava 
não ser um grande criador de melo
dias. O compositor russo lgor Stra
vinsky, figura emblemática da mú
sica no século 20, foi convidado em 
1939 a dar um curso na série de 
conferências Charles Eliot Norton. 
Dos seis encontros com Stravinsky 
surgiu a Poética musical agora edi
tada no Brasil por Jorge Zahar; em 
tradução legitimada pela compe-

. tência do crítico Luiz Paulo Horta. 
O professor e filósofo italiano 

Nicola Abbagnano, autor de uma 
alentada história da filosofia, afir
ma que "todo verdadeiro filósofo é 
um mestre ou companheiro de pes
quisa, cuja voz nos chega enfraque
cida através do tempo, mas pode 
ter para nós, para os problemas que 
ora nos ocupam, uma importância 
decisiva". 

Stravinsky é este companheiro 

Victor Giudice é escritor e crltfco de milsicR 

erudita do JB 

de pesquisa, que tenta estabelecer 
uma lógica formal para a composi
ção de música. O mais atraente no 
texto é a sinceridade com que suas 
idéias são colocadas, sem os reto
ques desagradáveis ditados pelas 
falsas posições teórico-intelectuais. 
Uma vez, numa entrevista famosa, 
Stravinsky confessou que invejava 
o italiano Bellini por ter sido capaz, 
de compor uma melodia com a pu
reza da ária Casta Diva, do primei
ro ato da ópera Norma. Com a 
mesma simplicidade, ele se coloca 
em posição meio avessa às sonon-

dades vocais dos dramas wagneria
nos. Diz ele: Verdi diz muito mais 
com a ária La donna e mobile, da 
ópera Rigoletto, do que Wagner 
com todas as vociferações dos per
sonagens de O ouro do Reno. É bom 
lembrarmos que o teatrólogo Geor
ge Bemard Shaw, durante o perío
do em que era crítico musical, ree
riu-se a Wagner de maneira 
parecida, afirmando que o trata
mento que o compositor dispensa
va às vozes era inferior ao trabaiho 
com a orquestra. Tirando alguns 
exageros, fica-nos a certeza de que 

Para Stravinsky, Verdi diz 
muito mais com a ária 'La 
donna e mobile', do 'Rigoletto', 
do que Wagner com todas as 
vociferações de 'O ouro do 

Reno' 

Stravinsky por 
Pablo Picasso 

, . 
muszca·· 
um ouvinte de Wagner necessita de 
um tempo de acomodação auditiva 
muito maior do que o necessário a 
um ouvinte de Verdi, Mozart, Puc
cini ou do próprio Stravinsky, Nos 
anos 40, alguns estudantes do giná
sio já se encantavam com a música 
da Dança lnfema1 de Kastchei da 
suíte do Pássaro de fogo, de Stra
vinsky. O que ocorre é que Stra
vinsky, por mais arrojado que pos
sa parecer, nunca despreza a, 'base 
melódica sobre a qual serão <l.POia
dos os acordes assustadores da Sa
gração de Primavera, vaiados em 

· 1913 por um público sem experiên
cia auditiva. Hoje, nós sabemos que 
a Sagração é "beleza pura"; j'<f usa
da inclusive por Walt Disnêy em 
sua desregrada Fantasia . 

.;l)t. 



~~~t~;~~-~~~~~ a~ordâ~os co- ~~s~~~·C;;~-di;-?-P~~~~;;~~e~ ~~ictor Giudice {escritor e crítíco de música 
mo hemofiha, artnte, d1abetes, do hvro Um amzgo diferente?.. . . erudita do JB · 

_,{joença renal, deficiências fisicas, "Você está preocupado comigo? 
sensorial e mental, entre outros. Obrigado. Mas eu vou em fren-
Mas que ninguém se espante. <? te. Essa é a minha vida." 

~-.livro é alegre, colorido e diverti-
do. 

Desejo oficializar nas salas de 
aula e nos lares brasileiros a dis

. · cussão sobre as diferenças indivi-

Cláudia Werneck é jornalista e 
escritora, responsável pelo proje
to Muito Prazer, eu existo 

CAMPUS 
,.,. .............................. . ····························· 

~~ Sistemas de pensamento 
"Experiência, sujeito e cor

po na cultura contemporânea" 
é o tema da conferência que os 
professores Márcio Tavares 
d' Amaral e Paulo Blank minis-

'"-'ttarão na 6• sessão do seminá
rio anual do Laboratório de 
História dos Sistemas de Pen

... ~amento - Programa IDEA 

da Escola de Comunicação. da 
UFRJ. A palestra será realiza
da na quinta-feira, · dia 19 de 
setembro, às !Oh, no auditório 
Reitor Hélio Fraga, no Cam
pus da Praia Vermelha. Entra- . 
da livre. Informações pelo tele
fone 541-1349 com Ana Amé
lia ou Gilda . 

·························· ···························· 

-~· A coordenação 
Central de Extensão 

-·~qo Departamento de 
Comunicação da 
P.UC-Rio realiza, a 
partir do dia 16 de se-

" tembro, o curso de In
. tradução à técnica do 

~· cinetexto, que preten-

de oferecer conheci
mentos sobre a elabo
ração de roteiros para 
o cinema, com o pro
fessor João Ramiro 
Mello. Informações 
pelo tel. 529-9335. 

trial da Uerj (Esdi) 
inaugurou o Centro 
Esdi, o primeiro cen
tro de memória e in
formações da Améri
ca Latina sobre de
sigo. O centro fica na 
Rua Evaristo da Vei
ga, 95. 

• A Escola Superior 
de Desenho Indus-

A LIQUIDACÃO 
..) 

CONTINUA! 
~ fstoque Reno~adol 

~=~~u~·l ru~ ~·:. 
·. ·~ "I ~ 1)/ 
; l;Jl; !J-;; 7!) 
· Li~ro~ para ,iod'o~ os 

gostos, 'idades e cursos! . . . . . 

MO Magno 
Seminário 96 

"PSYCHOPATHIA 

SEXUALIS" 
s• feiras - 1 Oh - semanal 

Forum de Ciência e Cultura 
Auditório CFCH!UFRJ 

Telefax: (021) 445-3177 

PJ :J iú1 
o 99,7 

MÚSICA CIVIL I ZADA 
& INFORMAÇÃO RELEVANTE 

").:.· .... ~.~-..,:, 

CI~NCIAS SOCIAIS w:J 
::q 

·J..l• 

;OJ 

G1! O caráter nacional do homem 
Pesquisa analisa o modo de organização e o funcionamento das cabeças masculin$ D$ SU$ relações com o tmiverso brasileir~b 
··Masculino, feminino; 
tensão insolúvel -
Sociedade brasileira e 
organização da 
subjetividade 
Maria Isabel Mendes de Almeida 
Rocco, 152 páginas 
R$19,75 

JENI V AITSMAN 

O riginalmente tese de 
doutorado defendida 
no Instituto Univer

sitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro- IUPERJ- Masculino, 
feminino: tensão insolúvel - So
ciedade brasileira e organização 
da subjetividade é um livro que 
não deveria passar despercebido 
dos estudiosos da dimensão so
ciológica da subjetividade no 
Brasil. No caso, a de 25 homens 
de nível superior, pertencentes a 
segmentos médios do Rio de Ja
neiro, entrevistados no início da 
década de 90. Demonstrando só
lida base teórica, Mada Isabel 
Mendes de Almeida começa com 
um passeio pela concepção de su
jeito emquatro clássicos das ciên
cias sociais e da política: Rous
seau, Tocqueville, Simmel e 
Weber. Em seguida, de outrós 
significativos da tradição histo
riográfica e sociológica nacional 
- Sérgio Buarque de Hollanda, 
Gilberto Freyre; Antônio Cândi
do, Paulo Prado- extrai insights 
que a ajudarão a refletir sobre o 
modo de organização e funciona
mento das cabeças de nossos ho
mens contemporâneos. 

Sérgio Buarque revelaria algu
mas fontes das ambigüidades e 
conflitos do "caráter" brasileiro, 
marcado pelo ' ~ espírito de aven
tura", e por um "individualismo 
radical", emocional, sentimental, 
passional, que recusaria qualquer 
tipo de moral fundada no traba
lho. Ou seja, um individualismo 
distinto do anglo-saxão, ligado à 
impessoalidade, à racionalidade, 
à ética do trabalho. 

A idéia de "governo absoluto 

Jeni V aitsman é pesquisadora e pro
fessora da Escola Nacional de Saúde 
Púhlicq. 

dos instintos" de Paulo Prado 
lança mais luz para sua com
preensão de um padrão ambíguo 
também no campo da sexualida
de, que se expressaria pela coexis
tência de dois planos. 

No primeiro, o do discurso vi
sível e explícito, haveria uma 
identificação com padrões de mo
dernidade e liberação. A intensa 
loquacidade sexual dos· entrevis
tados indicaria um conteúdo de 
"modernidade" ao revelar a in
formalidade, a naturalidade, a 
quebra de distância, o uso de pa
lav~ões, gírias, metáforas se
xuais. 

No segundo, que corresponde
ria a uma dimensão menos visí
vel, mas ao mesmo tempo mais 
próxima ao universo do. imaginá
rio, das fantasias, do desejo, seria 
possível surpreender traços arcai
cos, vinculados às idéias de "des
frute" e "predação". Aí residiria 
o eixo de ligação do brasileiro 
contemporâneo detentor de um 
discurso "moderno", com o se

voz, expressividade das emoções, contemporânea, produzindo um cJp.Q 
uso intenso .de palavrões, gírias, to padrão de subjetividade. · ·~!': 
ela seria pouco densa. · Sem qualquer pretensão à' ''neú'JJ 

Alta expressi vidade e recus~ tralidade científica", e, enqúan~&O 
sistemática de profundidade. E parte do próprio objeto de êstud6;Â 
essa a tese da autora. A idéia de ela conta como a objetividade V'á~1 
perfeita sem um centro, usada por se mostrando impossível em srnia 
Sérgio Buarque de Hollanda para tarefa de elaborar um discmso 0030 
pensar a preservação, nos pri- bre o "outro"- no caso, O''OUU!l>!) 

mórdios da República, de formas gênero. Não sem perplexidfl_de, ,..àb 
exteriores do sistema monárqui- medida .que se aproxima , rnais0~~ 
co, ainda que a base que as sus- mais de seu objeto, numa -espé\:ij;b 
tenta~a )~ tives.se desapa~ecido, de, percurso inverso ao. d_a Ro~~~ 
constltuma metafora perfeita pa- Purpura do Cairo, Mana ~saq.ÔY,~ 
ra definir o funcionamento desse vai percebendo não só ad:IuiClíf!9 
tipo de s~bjetiv~d.ade. ~qui tam- fronteiras entre sujeito ~ . ó.bj~t&h 
bem, o e1xo bas1co nao parece mas sobretudo que o obJdô so· ~ 
ancorar-se em nenhuma instância constitui na interação com' o "suJct~~ 
palpável dentro do sujeito, mas se to. Como ela diz, seu objeto corr-
encontraria na periferia. verte-se "em uma relação". Des&>iü 

Organização subjetiva "transiti- bre que a subjetividade mâ§culiítii!) 
va" e relaciona!, o "outro" só exis- não "está" lá à sua espera para sétb 
tiria para esse sujeito como teste- revelada. Pelo contrário, move~~ 
munha para a externalização do em permanente interação' e, el)S1 
"eu". Uma vez cumprida essa tare- .quanto objeto que pretende delifn' 
fa, o "outro" deixaria de ter impor- tar, só pode ser percebida& com~ 
tância e "utilidade instrumental", truída enquanto relaç,ão em 
tornando-se dispensável. determinadas situações, enquant, , 

nhor de enge
nho. 

A ausência de 
"barreiras ao 
curso contínuo 
dos instintos" e 
a inexistência de 
um ideal que 
transcendesse· à 

No discurso masculino visível e 
explícito há uma identificação 
com padrões de . 
modernidade e liberação 

interação entre dois sujeit,9s . ./}1 
situações de entrevista estão loll~' 
de serem objetivas, pois ela iden.t~7 
fica não apenas tensão, mas !ffih 
"conflito incandescente e ·em dtâ
do brut<;> entre duas subjeÜyld~dfrh 
a masculina, e a dela propna1 ·:r 
feminina." "' "'.'t;.i 

"mera veracidade" são traços 
que ela percebe nos depoimentos 
torrenciais, calorosos e detalha
dos sobra as conquistas sexuais, o 
ciúme, as relações com as mulhe
res, a dificuldade de manter com 
elas uma relação "só" de amiza
de, o sentimento de ser homem. 
Sem quaisquer momentos de hesi
tação deixando pressupor a exis
tência de algo a ser resguardado, 
esses "jorros ininterruptos de pa
lavras" indicariam a inexistência 
de uma dimensão íntima densa e 
consistente, lugar de privacidade 
exclusiva do sujeito. Pelo contrá
rio, embora no plano da aparên
cia a subjetividade prime pelo uso 
exaustivo de gesticulações mu
danças súhitas de entonação da 

Superficialidade e descartabili
dade do "outro": noções que certa
mente nos ajudam bastante na re
flexão sobre a situação atual das 
relações amorosas. Contudo, será 
que elas constituem atributo exclu- · 
sivo da subjetividade masculina na
cional, ou antes um traço do ego 
pós-moderno do qual fala Jameson, 
um ego sem qualquer profundida
de, inexistente mesmo? 

Certamente a subjetividade não 
poderia deixar de levar a marca da 
fragmentação, da ética de consumo 
do capitalismo globalizado no qual 
os indivíduos pa~ticipam de vários 
espaços ao mesm() tempo. Contudo, 
o que essa pesquisa mostra é como 
homens brasileiros de um segmento 
social lidam, enquanto parte de uma 
tradição cultural, com essa condiçãi 

· Trata-se, pqrtanto, de urii tra't?~ 
·Jho no campo .epistêmico do feffit..)' 
nismo pós-estruturalista. Além çk
assumir radicalmente a idé'ia de ar
ferença - na própria constituição 
do objeto -, procura um "trata
mento alternativo ao conceito de 
"representação" nas ciências so
ciais". As categorias que produz 

. enquanto discurso sobre a, ,subjfti
vidade masculina - ou seja, os.; 
sultados de sua pesquis·a nªo C9~ 
tituem uma "representação" ~üt) 
ela ou as entrevistas fazem sobte·a 
que é ser homem na Zo\la Sui:do 
Rio de Janeiro dos anos.t$0. I?~ 
sua própria subjetividade 'pess<Yà~ 
de gênero interferiu, se "colo~ou 
como contrapartida complemé'mâr 
e enriquecedora e de seu objeto-int~ 
cial de investigação". )-
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~. Um certo 

• 
:~ carapucezro 
Bh .l ' 

-s .E_. 
-s· 
-2l 

conhecido o papel cumprido pela leitura da Bíblia na 
escrita do período clássico das línguas modernas, sobretu
do nos países de formação protestante. Respeitadas as 

5~: diferenças temporais, pode-se afirmar que, no Brasil, papel semelhan
-E. t~ foi exercido pelo jornal. Ao dizê-lo, poderia pensar em Macedo mas 
-\}• prefiro referir-me a João Francisco Lisboa (1812- 1863) e a Lopes 
m· 6ama (1793- 1852). O Jornal de Timon (1852- 1854) e "O carapucei
-r.. ro~', coluna iniciada em 1832, seriam os objetos destacáveis para se 
5i.' entender que a linguagem do jornal- tom e ritmo da frase, seu modo 
.~· de argumentação - foi decisiva na construção da prosa de nosso 19. 

1-.. Mas quantos leitores conhecem aqueles autores? Por isso é tanto mais 
àuspiciosa a edição de uma seleção das colunas assinadas pelo padre 
Lopes Gama, em trabalho organizado e introduzido por um de nossos 
melhores historiadores: Evaldo Cabral de Mello (O carapuceiro, 
Companhia das Letras, São Paulo, 1996). 

Do autor, nos diz o introdutor, haver sido "herdeiro da veia 
satírica Clássica" e observador, acrescente-se às vezes ranzinza, da 
pressão modernizante no período regencial e nos primeiros anos de 
reinado de Pedro 11. Assim como Francisco Lisboa faria com São 
Luís, Lopes Gama concentra sua luneta satírica sobre o Recife. "O 
carapuceiro'\ como dirá em coluna, tem por tarefa "combater por 
meio do estilo faceto os vícios ridículos", defendendo-se de antemão 

PERFIL 

dos resmungos do leitor por serem estas as "regras" da sátira legítima; 
alegação contudo que não o impediria de abrandar crítica e tom, pois 
"sendo o meu carapuceiro uma espécie de mercadoria, forçoso me é 
transigir com os meus ilustres leitores". O trecho, pertencente 'a 
coluna de 1840, mereceria melhor exame. Se Evaldo Cabral está certo 
em situar · Lopes Gama na família dos moralistas, trazendo La 
Bruyere e La Rochefoucauld à lembrança, não será menos correto 
considerar as diferenças, sobretudo quanto ao segundo. Para apenas 
esboçá-las vale acentuar (a) em que consiste a atitude do moralista e 
(b) qual sua dependência do receptor. Quanto a (a): o propósito do 
moralista é escarmentar os males da sociedade e quanto a (b) o leque 
dos males assinalados será maior ou menor, conforme o grau de 
tolerância do receptor - aí incluindo as autoridades. Ora, derrotado 
da Fronda, La Rochefoucauld veio a usufruir de uma vantagem 
paradoxal: exilado em sua propriedade, o nobre teve por termômetro 
de suas máximas e sentenças os olhos e ouvidos doutros nobres 
também exilados. Nosso padre, ao invés, tinha diante de si nos 
claustros, nas ruas ou nas pontes do Recife, representantes dos tipos 
que satirizava. Não é pois por mera questão de talento que nas 
máximas do francês pôde-se ver um gérmen do que será bem depois a 
teorização do ficcional, ao passo que Lopes Gama se contenta com a 
aproximação comum: "O nosso mundo é um verdadeiro teatro, onde 
a ficção tem muito mais lugar do que a realidade." Aponta-se e, ao se 
restringir a observar os males do mundo-teatro, recua. Por que recua? 
Porque, dentro da concepção clássica, ou a ficção era uma fantasia, 
dentro de regras, tolerada ou, como nas colunas do padre, uma prova · 
de que os bons princípios não eram seguidos. Dentro dos parâmetros 
da segunda situação, Lopes Gama não só se restringia a anotar 
abusos como era morigerado nas criticas. No nível, pois, em que 
punha a sátira dos males, se verifica o grau apenas médio de tolerân
cia. Acentuar pois o papel do jornal na construção de nossa prosa 

Males do coração e da profissão 
O bÓêmio Antônio Maria escreveu 3 mil crônicas e várias letras de obras-primas da MPB 

Arquivo 

• Antônio Maria 
Joaquim Ferreira dos Santos 
Relume Dumará/RioArte, 138 páginas 
R$12 
• Crônicas 
Antônio Maria 
Paz e Terra, 78 páginas 
R$ 3 

MOACYR ANDRADE 

E 
m livro costurado 
com linha de alta 
qualidade, do qual o 

leitor só consegue desprender-se 
no ponto final abreviado, o jor
nalista Joaquim Ferreira dos 
Sa,p,to~egistra o diagnóstico di-
"~.rl~A" r1a micro.~ '-'"'-' '"'~~•~• 
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pontamento com o 
supostamente exí
guo legado literário 
do cronista: "São 
tantas- escreve
as histórias das 
suas aventuras, 
mas tão poucos os 
livros editados, que 
fica a impressão de 
que, entre a vida e 
a obra, ele, que não 
era bobo nem na
da, escolheu a pri
meira ." Não era 
uma escolha de So-

implica ao mesmo apontar para os limites de sua expressão. Por conta 
deles é excepcional uma passagem mais dura. Em troca, são abundan
tíssimas as acusações à frivolidade, à ignorância e aos hábitos perdu-

. lários das mulheres; ou a sátira às práticas mundanas de frades e 
padres, comilões e mulherengos. As mulheres e os religiosos eram 
alvos mais facilmente atacáveis. É certo que isso não equivale a dizer 
que só neles assesta a luneta do capuchinho. Seu alcance é vasto e 
indispensável ao historiador. Aí se destacam os tipos e a observação 
de costumes. Tipos como o capadócio: -"aquele sujeito que fala e 
decide sobre matérias de que nada entende" - o tolo, com sua 
"hemorragia de parvoíces", o demandista- antepassado do "despa
chante" de agora - o sem-cerimônia, designação ampla que cobre 
vários subtipos- "o ladrão chama-se sujeito industrioso, o incrédulo 
é o filósofo desabusado, o assassino é homem corajoso" etc. Tão ou 
mais importante são as observações sobre os costumes. Entre elas, a 
diminuição do poder patriarcal, com as vantagens reservadas aos 
mais jovens. O trecho faz pensar em Sobrados e mocambos: "Hoje, ao 
menos no nosso Brasil, quem decide de tudo são os jovens: legislado
res jovens, magistrados jovens, mestres jovens, vai tudo uma maravi
lha" (coluna de 1840). No mesmo nível, as anotações sobre os efeitos · 
do trabalho escravo, sobre a atração pelo serviço público, sobre a 
imitação do estrangeiro - "nossa divisa é o arremedo" - e sobre a 
religião de fachada. Mais do que desmentir a pretensa religiosidade da 
formação brasileira, a observação acentua a atitude ambígua da 
sociedade quanto às leis: externamente, reverência e respeito; interna
mente, descaso. Retrato de um Brasil insuperado, o maior sintoma de 
sua permanência está em que se haja permitido que O carapuceiro 
permanecesse por tantas décadas inacessível. 

Luiz Costa Lima se reveza neste espaço com os colunistas Si/via11o 
Santiago, Flora Süssekind e Alfredo Bosi 

DEPOIIVI ENTO 

Mas afinal, o que é 
o assédio sexual? 
Feminista lança alerta 
sobre excems da nova 
'policia da moralidade' 
PATRICIA FERNANDEZ KELLY 
Washington Post ; u ma colega minha que 

por mais de uma déca
da deu aulas em uma 

importante universidade foi procu· 
rada em outubro do ano passado 
por uma estudante da graduação 

res consolidadas nas duas últimas 
décadas. 

A idéia de assédio sexual e a 
noção complementar de ambientes 
sexualmente hostis devem muito de 
sua existência ao movimento femi
nista. Foram desenvolvidos P.9r 
pensadoras feministas como a juris
ta Catharine A. MacKinnon. Am
bos os conceitos foram concebidos · 
pa~~ dar ~ent!d~ à ~e~imitação das i 
praticas d1scnmmatonas num atti- j 
go de 1964 do código de Direitos 
Civis. Os assédios freqüente& ae 
mulheres em troca de empregos,· &a-



o~pomo-rrmn-ar>revra-ao-;--o 

nalista Joaquim Ferreira dos 
Sa,ntouegistra o diagnóstico di
vidido dos amigos para a morte 
de Antônio Maria: cardisplicên
cia (neologismo de autoria do 
próprio morto para dizer que 
não cuidava dos seus males de 
coração) ou amor. Maria mal
tratava o coração em dois senti
dos: d~leixo médico e sobrecar
g<tlde ~paixão. O livro mesmo, 
P9Jêm, sugere ou informa que a 
causa mortis poderá ter sido ou
tfiJj, exçesso de trabalho. Sem 
c~hl.seguir chegar aos 44 anos, 
J\l]tônio Maria Araújo de Mo
ra!$ estreveu cerca de 3 mil crô
nmas, produziu de quatro a cin
croprogramas semanais de rádio 
eq~levisão durante mais de uma 
década,: exerceu cargos de dire
ção eml emissoras dos dois veí
ci.Uôs, f~i locutor esportivo e re
p~iter de polícia, compôs jingles 
e• aeixou 62 canções gravadas. 
~e '"950 e 1964, re~igiu dia
r~mente ou quase na Imprensa 
citioca pelo menos um quarto 
d:Ç;(,pág1p.a da m.ais fina - e 
~tas, vezes ferma - prosa, 
eMfintualmente com ilustrações 
~;próp-rio punho. Esse fazer
e~~r .• b.em - de linha de mon
tagem sobrepunha-se a uma lida 
dérrboêmio também cumprida 
em-tempo integral. 
Jll'falvez não fosse, como Má

rlli'tle AP.drade, 300. Mas podia 
d'I.Zer de si o que seu amigo Viní
cnlsi de-Morais dizia do maestro 
M.~àcir "santos: não és um, és 
tftfios.' loaquim observa, numa 
P.~sagehl circunstancial, despi
qf qe q\Íalquer 'comparação jac
tanciosa, que livros anteriores 
s_q.2re Maria "não refletem to
<iM:.as :~~as atividades". O seu 

~~)'' A~ade é redlltor do JB 

5. 

):· 

.I!.! 

-jj~ preciso amar, sabe? Ter-se 
oma2mulfíer a quem se chegue, co
M§•6 batt'o fatigado à sua enseada 
tté1tetonfó'. O corpo !asso e confor
tável, de noite, pede um cais. A 
IIÚllner a..quem se chega, exausto e, 
Q.~t a f.orça do cansaço, dá-se o 
i)lilli.ritualíssimo amor do corpo. 
.,"Como deve ser triste a vida dos 
Í}Em~ns mte têm mulheres de tarde, 
<!ffijlparWJlentos de chaves empres-

~ 

~r'• era ooon nem na

personagem 

reflete. Em texto serelepe - a 
palavra é anacrônica para defi
nir linguagem tão da hora mas 
traduz com precisão a escrita 
buliçosa e viva-, o autor em
bala o biografado desde a pri
meira tentativa de tomada do 
Rio, em plena Segunda Guerra 
Mundial. Há o recuo. Dois pas
sos atrás rumo ao Nordeste e a 
volta para impor-se à capital fe
deral do imediato pós-guerra, 
ainda vagamente francesa mas 
americanizando-se celeremente. 
Uma e outro, a cidade e o per
sonagem, saltam quentes das 
páginas, redivivos mais de 30 
anos depois. Aqui e ali o livro 
resvala um pouco para a estu
dantada e o anedotário, arrasta
do pelo folclore criado em torno 

do mito, e algumas vezes incorre 
em equívocos nas referências e 
na transcrição de letras. Nona
das, apenas, num trabalho de 
reconstituição de grande fôlego, 
na parte de levantamento, e ad
miravelmente sintético na expo
sição: o livro - que fala de 
tanta gente, tantas situações, 
tantas histórias - parece curto, 
o leitor quer mais capítulos. 

Uma depreciação do Antô
nio Maria criador costuma insi
nuar que ele era melhor "ao vi
vo", unindo histrionismo à 
imaginação privilegiada. Joa

·quim certamente não partilha 
dessa avaliação precipitada, pa
ra dizer o mínimo. Mas não dei
xa ~e esboçar um certo desa-

-li;Ji9li1J 

Café com leite 
tadas, nos lençóis dos outros! Como 
é possível deixar que a pele da ama
da toque os lençóis dos outros! 
Quem assim procede (o tom é bíbli
co e verdadeiro) divide a mulher 
com o que empresta as chaves. 

Para os chamados "grandes ho
mens", a mulher é sempre uma aven
tura. De tarde, sempre. Aquela mu
lher, que chega se desculpando; e se 
despe, desculpando-se; e se crispa, ao 

~ .( 

ser tocada, e cerra os olhos, com toda 
força, com todo desg9sto, enquanto 
dura o compromisso. E melhor ser-se 
um "pequeno homem". 

Amor não tem nada a ver com 
essas coisas. Amor não é de tarde, a 
n&o ser em alguns dias santos. Só é 
legítimo quando, depois, se pega no 
sono. E há um complemento ventu
roso, do qual alguns se descuidam. 
O café com leite, de manhã. O lento 

'j' 

da, escolheu a pri
meira." Não era 
uma escolha de So
fia. E Maria quei
xava-se da engre
nagem. Em novem
bro de 1962, quan
do a revista Senhor 
pediu-lhe que des
crevesse sua ativi
dade profissional, 
ele desabafou: "Es
crever. Quase sem-
pre o que me pe
dem ou sugerem. 
Não me deixaram, 
ainda, 'escrever'. 
Encomendam-me 
escritos. Recomen
dam. Para jornais, 
rádio e televisão. 
Tudo isso é triste. 
Todavia, faço can
ções" (Joaquim, 
nas páginas dedica
das ao compositor, 
das melhores do li
vro, aliás, assegura 
que ele "compôs 

pelo menos nove obras-primas 
da música popular brasileira", · 
uma relação que se pode am
pliar sem nenhuma forçação ). 

Triturado ou não pela má
quina contra a qual se insurgia 
na revista, Maria já havia pro
duzido, na ocasião do lamento, 
algumas centenas de textos de 
antologia. Alguns têm sido ree
ditados, infelizmente sob crité
rios que os juntam, nas mesmas 
seletas, a escritos que o cons
trangiam, segundo o depoimen
to a Senhor. É o caso do volu
mezinho Crônicas de Antônio 
Maria, no qual três ou quatro 
jóias são misturadas a cascalhos 
de extração inferior, talvez de 
brilho na primeira circulação, 
mas agora desbotados. 

café com leite dos amantes, com a 
satisfação do prazer cumprido. 

No mais, tudo é menor. O socialis
mo, a astrofisica, a especulação imobi
liária, a ioga, todo ascetismo da ioga ... 
tudo é menor. O homem só tem duas 
missões importantes: amar e escrever 
à máquina. Escrever com dois dedos e 
amar com a vida inteira. 
Trecho de Crônicas, de Antôtzio Maria 

" 
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importante universidade foi procu
rada em outubro do ano passado 
por uma estudante da graduaÇão 
angustiada, uma mulher de quase 
30 anos. Seis meses antes, a estu
dante havia iniciado o que costu
mamos chamar de "um caso" com 
um professor. Infelizmente, a rela
ção tenninou num confronto ran
coroso. A estudante agora chegava 
à conclusão de que, inconsciente
mente, ela tinha sido vítima de as
sédio sexual e estava considerando 

· a possibilidade de apresentar uma 
queixa fonnal às autoridades uni
versitárias. 

Minha colega, uma profissional 
conhecida por seu interesse em 
questões femininas, ofereceu sua 
simpatia. Ela concordou que era 
possível fazer uma queixa, mas ob
servou que o envolvimento da estu
dante tinha sido voluntário. Ela 
também sugeriu que a estudante 
procurasse os conselhos de um pro
fissional. A conversa chegou ao fim 
com minha colega convencida de 
que tinha apresentado sua solida
riedade em relação à jovem. Menos 
de uma semana depois, ela soube 
que a estudante tinha apresentado 
queixas contra o seu ex-amante- e 
contra minha amiga. A justificativa: 
a suposta disposição de minha colega 
de salvar o professor, minimizando o 
ultraje sofrido por ela. 

As acusações tornaram-se públi
cas em meio a clamores por repúdio 
absoluto ao assédio sexual. Ao fim 
de um prolongado inquérito, minha 
colega recebeu uma "carta de ad
vertência" do reitor; o outro pro
fessor foi forçado a se demitir. Na 
condição de uma veterana do femi
nismo, eu deveria estar feliz. Mas 
não estou. 

Dois aspectos desta história 
mais do que banal me preocupam. 
Um é constatar em que medida os 
legítimos anseios por respeito e li
berdade foram reduzidos ao absur
do graças a definições legais vagas 
que põem no mesmo nível senti
mentos e fatos reais. Minha segun
da preocupação diz respeito ao mo
do como, à medida que o· século se 
aproxima do seu fim, a capacidade 
de os indivíduos resolverem seus 
problemas pessoais está sendo cada 
vez mais delegada a recursos legais 
e burocráticos, minando assim seu 
status de pessoas adultas. As duas 
tendências infelizmente ameaçam 
subverter as conquistas das mulhe-

Patricia Femandez Kelly é pesquisadora 
cientifica e professor.a de Sociologia do 

Instituto de Estudos Políticos da 
l!nivcrsidade John.ç Hopkins 

práticas discriminatórias num atti- í 
go de 1964 do código de Direitos t==
Civis. Os assédios freqüentes de 
mulheres em troca de empregos,· &a- 1 

lários ou boas notas eram conside- · 
rados casos grosseiros de abuso de ; 
poder. Infelizmente, a tendência · 
tem sido de expandir os significa- : 
dos do assédio sexual. Este é um 
caminho cheio de perigos. Como o : 
aprendiz de feiticeiro, conceitos que ' 
são deixados a vagar sem destino
certo acabam por adquirir uma ga
ma enonne de significados, muitos i 
dos quais dependem exclusivamen- i 
te de julgamentos subjetivos. Uma : · 
observação rude ou uma proposta · 
atrevida podem ser vistas como de- : 
pioráveis ou mesmo imorais. Mas 
caracterizá-las como assédio sexual ; 
violenta qualquer noção do que de- · 
veria ser o bom senso feminista. : 

Quando sentimentos tornam-se ! 
fatos, a cena está arn1ada para a • 
repressão e a censura. Isto ocorre . 
porque, na ausência de definições : 
rigorosas, qualquer comportamen- : 
to pode ser elevado à categoria, pe : 
assédio sexual. Uma observação . 
que pretendia ser um elogio pode • 
ser percebida como uma afronta; a : 
manifestação de um interesse se- : 
xual pode ser vista como quebra..de _ 
confiança. Vítimas, reais ou imagi- : 
nárias, começam a se multiplicar. 
Instituições obrigadas a seguir pa- : 
drões federais são levadas a promo
ver processos administrativos ftu- : 
culentos e a conduzir investigações . 
que interferem freqüentemente com • 
o direito à privacidade. Nesta nova : 
Inquisição, pressupõem-se que os : 
acusados sejam considerados cul- . 
pados, imputações são transfonna
das em provas, reputações são des
truídas. 

Uma interpretação que deixe em 
aberto a noção de assédio sex.ual ' 
distorce nossa capacidade de identi-.. 
ficar e mudar condições que verdft
deiramente impedem o avanço das= 
mulheres nos mundos do trabalhÓ e: 
da educação. A violência e o assé-. 
dio sexuais realmente existem. Mas' 
não servimos à nossa causa quando; 
apelamos falsamente ao conceito de· 
"assédio sexual" para reparar nos-· 
sos sentimentos feridos. A idéia: 
chave do feminismo é impulsionar; 
a habilidade feminina para atuar 
livremente no mundo. Por que, en-· 
tão, estamos abrindo mão da nossi 
capacidade para lidar diretame.n.w. 
com agressões reais ou imaginárfa~ 
Será que depõe a nosso favor o (am 
de cedennos tão prontamente O'f'6-
der de controle e resistência não"fttS' 
patriarcas brutais do passado, IiiãS 
à nova polícia da moralidade? :~ 

~~ 



ENTREVISTA/ ROBIN MOSS 

''A TV deve ser regulamentada 
AntOnio Lacerda 

' ' 
CLAUDIO CORDOVIL 

- O programa Domingão do Faustão 
na semana passada teve como principal 
atração um anão que foi tratado de 
forma satírica e humilhante por seu 
apresentador. O que a Comissão Inde
pendente de Televisão (ITC) pensa 
deste tipo de espetáculos e quais as 
penalidades a que estão sujeitas emis- . 
soras britânicas que veiculem material 
deste tipo? 
-Não vi o programa e não é aconse
lhável para um funcionário responsá- · 
vel por regulamentação comentar al
go que não assistiu. Nós editamos um 
código de práticas destinado a todas 
as emissoras licenciadas que incluem 
muitos capítulos sobre o que chama
mos de "gosto e· decência". Apesar de 
não ter visto o programa, pela descri
ção que li nos jornais seria algo im
provável na Inglaterra. Mas, se con
trariasse nosso código e se soasse 
ofensivo para outras pessoas, nós 
atuaríamos. A primeira penalidade 
possível seria uma advertência for
mal. Se a emissora insistisse no erro, 
receberia uma multa que em muitos 
casos é pesada. Como este é um pro
cesso definido por lei na Grã-Breta
nha, temos de ser cuidadosos porque 
a emissora pode protestar judicial
mente. 
- O que é a ITC e o que o senhor faz 
nesta entidade? 
-Esta comissão foi estabelecida pela 
lei na gestão de Margaret Thatcher 
para licenciar e controlar todos os 
serviços televisivos de transmissão a 
cabo, por satélite e por ondas terres
tres, recebidos na Grã-Bretanha, ex
ceto a BBC. Mas mesmo a BBC co
meça a ter algumas de suas emissões 
controladas, devido às transmissões 
por satélite que chegam à Grã-Breta
nha e devem agora se conformar à 
nossa regulamentação. Mais da meta
de do meu tempo é gasta com a regu
lamentação geral de programas. As
sistimos a inúmeros programas televi
sivos. Monitoramos 10% de todas as 
emissões em uma base aleatória. Bus
camos violência, sexo e a intrusão de 
propaganda indevida nos programas. 
Nós buscamos qualidade e verifica-

Alguns especialistas costumam 
• afirmar que a televisão britâni

ca é uma das melhores do mundo. Sua 
qualidade pode ser creditada, entre 
outros fatores, à Comissão Indepen
dente de Televisão ( ITC), órgão res
ponsável pela concessão de licenças a 
emissoras comerciais e pela manuten
ção de padrões éticos nas transmis
sões. Multas astronômicas e çzdver
tências constrangedoras publicadas 
na imprensa estariam reservadas às 
emissoras britânicas que adotassem, 
,por exemplo, a fórmula do último 
Domingão do Faustão, onde Rafael, 
portador de um grave problema de 
crescimento, teve sua deficiência 
transformada num espetáculo cons
trangedor. Robin Moss, chefe das 
transmissões educacionais do ITC, 
esteve no Brasil a convite da Prefei
tura do Rio de Janeiro para partici
par do Encontro da Educação Pela 
Paz. Ele defende a criação de um 
conselho ético que fiscalize o conteú
do dos programas a partir de um códi
go de conduta de agência diretamente 
ligada à esfera legislativa. Parp: Moss, · 
conter os apelos generalizados de des- · 
regulamentação a todo custo em uma 
sociedade iiobalizada [a unicà ma-· 
neira de fazer com que a televisão 
trabalhe para o povo e não Cl}ntra ele: 

um código e tentamos torná-lo muito 
claro e simples. O objetivo é assegu
rar que, nos períodos do dia 'em que 
os pais podem esperar que seus filhos 
estejam assistindo à TV, não haja 
programas que os embarassem. Até 
2lh, nós temos um esquema diferente 
do que usamos após as 21 h. Isto fun
ciona para os programas transmitidos 
pelas emissoras. Para transmissões a 
cabo e via satélite, não há uma censu
ra tão rigorosa. Na verdade, não é 
exatamente uma censura. 

. .pes oás . a.~siste ao . programa~ · éie<é pulares ainda podem ·desempenhar 
. . bom." Mas·nào fódodo o Parlameh- um papel importante, mantendo o en- . 

- Quais os impactos da política neoli
beral da Era Thatcher sobre a qualida
de da programação das TVs na Ingla
terra? 
- Se você fizer esta pergunta para o 
público, provavelmente ele irá res
ponder que os programas pioraram. 
Mas acredito que o público sempre 
diz isso sobre iornais. livros. vida e 

·to· que aceitou isso. Alguns ,políticos tendi!Jlento mútuo e as ligações 'entre 
disseram: "Não, há algumas coisas ·. as. pessoas. Nossa pesquisa sugere, 
que precisam ser protegidas para que por· exemplo, que o Channel Four, 
possam figurar na programação. Se uma emissora séria na Grã-Bretanha, 
nós não as regulamos, elas tendem a não atinge somente a classe média 
desaparecer." como se costuma acreditar. A verda-
- Qual sua impressão sobre a TV de é que ele tem uma audiência pe-
brasileira? ql!ena, mas a sua composição é be_m 
- Vi alguns programas brasileiros e similar à dos canais populares. As 
são bastante impressionantes no sen- vezes, parece-me que este argumento 
tido da verba envolvida em sua pro- é semelhante àquele que afirma que 
dução. A qualidade de produção é só as pessoas estúpidas gostam de es-
muito elevada. A única restrição é porte, de novelas e que as pessoas 
que não vejo muita diversidade nos inteligentes só querem saber de notí-

. cias. Não é verdade. As pessoas têm 
tipos de programas brasileiros como mais afinidades em suas emoções e 
vejo em apenas um canal na Grã-Bre- inteligência do que a universidade al-
tanha. ~ -·---. - -gumas vezes supoe. - A palavra de ordem em termos de 
televisão é segmentaç- 0 A criação de - A lógica dos interesses comerciais 

missões) é que certas pessoas que admi
nistram emissoras de TV não lêem 
suas,próprias pesquisas com o cuidado 
necessário. Como já disse, o Channel 
Four é popular entre um grande núme
ro de pessoas pobres, mas isto talvez 
não seja o que pensa um magnata pode
roso da TV. Ele pensa que sabe exata
mente o que o povo quer. Acredito que 
a regulamentação serve para ajudares
tas pessoas a lerem suas próprias pes
quisas e para fazer uma televisão menos 
ruim do que se ela fosse deixada ao 
sabor do mercado. 

- Como se pleiteia um canal de televi
são na Grã-Bretanha? 
- Quando há uma oportunidade pa
ra se candidatar a uma licença, pri
meiramente você deve descrever o servi
ço que pretende oferecer e tem de 
dizer de onde vai provir o dinheiro. 
Temos regras rígidas sobre proprie
dade. Na Grã-Bretanha, é proibido o 

· controle da imprensa por um grupo, 
como acontece no Brasil. Apenas 15% 
das ações de uma TV podem pertencer a 
um jornal. Precisamos saber qual o ser
viço que será oferecido, quem são os 
proprietários, etc. Uma vez que a em
presa seja autorizada a realizar o traba-

, lho, os órgãos reguladores têm a res
ponsabilidade de assistir aos progra
mas, conduzir pesquisas para escutar as 
queixas dos telespectadores e de apre
sentar um relatório anual ao Parlamen
to sobre a performance das emissoras . 

· - Quais as possíveis punições para as 
· emissoras que não observam as regras? 
- A primeira é uma advertência for-

. mal, uma carta em que informamos a 
irregularidade cometida pela emisso- : 
ra. Algumas pessoas acreditam que isto .. 
não é tão traumático. Mas estas cartas ~ 
vão para os jornais e são publicadas 
como notícias. O próximo passo é uma 
multa. 

- Como se faz a televisão comercial 
trabalhar para o povo? 
- A televisão comercial como seu nome 
já diz é aquela que visa ao lucro. Não há 
nada de errado com isso, da mesma 
forma que qualquer outra atividade co-

. . inercial. Mas deve ter algum sistema ... 
para se certificar de que os licenciados 
m:mtêm um hom servico n:m1 o núhlico_ 



emissões em uma 5ase aleatória. Bus
camos violência, sexo e a intrusão de 
~?Paganda indevida nos programas. 

os buscamos qualidade e verifica
mos se os programas estão cumprindo 
os padrões que as emissoras estabele
ceram no documento em que se candi
datam a uma concessão. Depois en
viamos relatórios anuais para o Par
lamento. 
- A regulamentação, vinda de cima 
para baixo, não se confunde com cen
sura? 
- A ITC elabora códigos de bom 
gosto e decência para os programas. 
Nós somos obrigados pela lei a criar 

público, provavelmenteeleira-res
ponder que os programas pioraram. 
Mas acredito que o público sempre 
diz isso sobre jornais, livros, vida e 
tudo o mais. Não penso que tenha 
havido uma tremenda mudança, mas 
talvez algum declínio. Por exemplo, 
hoje existe menos material educacio
nal nas emissoras comerciais mais as
sistidas, em comparação com o pàssa
do. A intenção de Miss Thatcher era 
fazer a programação completamente 
livre para que as forças competitivas 
decidissem o • que exibir. Seu argu
mento era muito simples: "As pessoas 
não são tolas. Se grande número de 

O O.UE ELES ESTAO LENDO 

. Chaim Samuel Katz 

• Li Melancolia, 
organizado por 
Urania Peres (Editora 
Escuta), onde 
aprendo, com Lacan, 
que o luto cria uma 
nova "posição 
subjetiva". Releio, 
agora em português, 
as arrebatadoras 
quase-memórias de 
Paul Auster, O 
inventor da solidão 

• Estou lendo, por 
motivos de trabalho, o 
livro As mil e uma noites 
(Brasiliense) e The 
~erpent of Nile, de 
Wendy Bonaventura 
(lnterlink) e mais não 
digo sobre o assunto. 
Além disso, leio Fima, 
de Amosüz 
(Companhia das 
Letras), autor de livros 

• Atualmente estou 
ensaiando o 
espetáculo Futuro do 
pretérito e nas horas 
vagas leio Uma pulga 
l'}G camisola, de Max 

1 
: Nunes (Companhia 

das Letras). Max 
i? Nunes é um dos 

I ;:; !10SSOS grandes 
"? 

escritores 

Psicanalista 
• = 

Ana Miranda 
Escritora 

Lília Cabral .· 
Atriz 

(BestSeller). Termino 
o dossiê D 'une 
toxicomanie à la autre, 
tabac, alcool, opiacés 
(Laboratoires 
Delagrange) e há seis 
meses namoro Histoire 
des philosophies }uives, 
de Julius Guttman 
(Gallimard). E 
"leio-leio" O Homem 
Aranha. 

que aguardo com 
ansiedade. Fima é um 
personagem comovente 
que vive confinado em 
um apartamento, 
derrotado pelos seus 
sonhos e tendo como 
pano de fundo a guerra. 
Oz é um grande escritor 
que sabe resgatar a 
profundidade do 
cotidiano. 

humorísticos. Antes 
· de dormir me · · 

aventuro nas 
memórias de Sergio 
Britto no livro Fábrica 
de ilusão: 50 anos de 

' teatro (Salamandra). 
Depois que estrear a 
peça vou ler os dois 
livros com mais 
afinco. 

tanha . 
- A palavra de ordem em termos de 
televisão é segmentação. A criação de 
um novo tribalismo não reforçaria as 
desigualdades sociais e culturais, com
prometendo um projeto de emancipa
ção dos cidadãos pelo conhecimento? 
- É claro que a segmentação já está 
ocorrendo quando novos serviços de 
satélites mandam sinais para o Brasil. 
Em tese, 200·canais já estão oferecen
do serviços especiais para interesses 
particulares. Eu entendo sua sugestão 
de que isto possa ser prejudicial à 
coesão social, mas os canais mais po-

LA FORA 

ITil '"a0 '"u"" • a u o y u~::~a UITIYt:r:.ra a u ~:: ai-
guinas vezes supõe·. · · -

- A lógica dos interesses comerciais 
recomenda uma total desregulamenta
ção de todas as áreas de atividade na 
economia para que "a mão invisível do 
mercado" determine os rumos a seguir. 
Quais os impactos desta filosofia eco
nômica sobre a criação de valores mo
rais e a formação de cidadãos? 
-:- Eu penso que o problema que exis
te com o argumento do mercado (e 
nós afirmamos ist0 de modo veemen
te há seis anos, quando Margaret That
cher tentava desregulamentar as trans-

. ·- · . inercial. Mas deve ter algum sistema .. 
para se certificar de que os licenciados 
mantêm um bom serviço para o público. 
Algumas pessoas dizem que a regula
mentação é ultrapassada. Ternos os saté
lites que lançam material indiscrimina
damente em nossas emissoras. Mas vai 
levar um certo tempo para que os servi
ços por satélite se estabeleçam nas casas 
da maioria das pessoas. Até alcançar
mos este estágio, o mais importante se
rã.o as transmissões convencionais. De
vemos manter uma política pelo· maior 
tempo possível e definir um conjunto de 
normas para os invasores. 

Uma paixão literária pelo golfe 
' ' 

O escritor John Updike lança· . · ;-..· 
antolo~a que reúne ensaios e 
ficção a respeito do esporte 
MICHAEL HARRIS 
Los Angeles Times 

O golfe é um jogo tolo. Disso sei eu. 
Não podemos esquecer que os coroas bar-

. rigudos que o praticam - um estereótipo. 
que ainda tem muito de verdade ~ com
põem uma elite;não importa quão cômicos 
possam pareeer com suas calças em tons 
pastéis e suas viseiras com logotipos, des
cendo com dificuldades de seus carros elé
tricos para · dar umas tacadas , com seus 
tacos de titânio de 500 dólares. Uma paró
dia grotesca daquelas demonstrações ma
ravilhosas .dos campeões na TV. Eu sei .. . 
eu sei ... Além disso, amo golfe e o tenho 
jogado por toda minha vida. 

John Updike também o ama e·o pratica 
tanto quanto eu. Mas nele é característico 
que os pecaçiilhos que vê clarameilte:com 
um dos olhos sejam perdoados com unia 
piscadela .do oütro. Ele é um romancista e . 
ser humano adorável e não aquela ·espécie 
. de teólogo que algumas vezes quer nos 
provar ser. A tarefa de um romancista -é 
expressar a vida e não lamentar sua confu
são e variedade. Como o sexo ilícito- que 
é uma das grandes preocupações temáticas 
de Updike - o golfe é uma fraqueza hu
mana, natural, que nos proporciona iam
pejos de transcendência. 

Os 3) capítulos do livro Golf dreams 
(Sonhos· do golfe, Alfred Knopf, US$ 23) 
oscilam entre os ensaios ligeiros escritos 
para revistas especializadas ("Muitos ho
mens confiam mais em seus parceiros de 
golfe que · em suas mulheres", ohservou 

Updike em 1986, "e estão mais gamados 
por eles") a trechos de algumas de suas 

· principais obras. Harold Coelho Angs
trom, paquerador, idiota e extraordinário 
leigo, figura em muitos destes excertos. 

Em um surpreendentemente sombrio 
prefácio para Sonhos degolfe, John Updi
ke afirma que mudou de idéia."Despertei 
de meus sonhos de golfe", anuncia ele 
depois de uma péssima temporada que ele 
atribui, com alguma relutância; à sua'idade 
avançada. "Soh a coméçiia de queixas. flui 

Arquivo 

~O golfe é 
objeto de 
observações 
do escritor 
americano 
John Updike 

sempre uma corrente murmurante de espe-
, rança." · 

Não leve isto a sério. Pode ser uma 
afirmação de momento de Updike, mas ele 
desconfia tanto de sua pertinênci~ _ quanto 
você ou eu. Sua narrativa, ainda p.ulsante. 
irônica e luminosa, trai sua intenção. Golfe 
é vida- não importando de que, modo ela 
termine. Nós já sabemos disso. E por isto 
que não hesitaremos em convidá~lo para 
uma partida, caso ele apareça em Long 
Beach. na Califórnia. 


