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Otto .Lara toma posse na ABL 
falando mal do fardão 

Não é sem ponta de temor que Dt'scurso de OttO· cons<j!ência da complexa eJllQfun- ~ ingresso na Academia Brasileira. A da traru forma ão r que passou o 
cadeira que me toca é das mais mundo · en o mun o 
ilustres. Fundada por Oliveira Li- mo tantas ou_ tra~. no plano pessoal, / seu pai lhe deu a ler a reportagem ga jmp~. com 0 a vento das."-
ma, seu patrono é Varnhagem. A 'YY saudade_s msan!iYJ:Js. L. do Jornal do Commércio sobre as novas e poaerosas formas de comu- j-

_1 Academia não tem cadeiras cati- Senhores Acadêmicos, ~- exé_guias do Barão do R jg Branco. nicação. Retirado da sna banca. de 1--
-='1 va:s, que se transmitam segundo 'Yl Pretirado do vosso convívio o perfil ~ Foi âos primeiros textos de que redator, nunca se furtou a prestar r 
Uffiã linha única de...afinidade. As- 'àeEJmano Cardim dispensa reto- Afonso tomou conhecimento ines- ' q@imento sõ~1~ vwtã matéria 

O jornalista Otto Lara Re
sende, · 57, mineiro de São 
João d'el Rei, tomou posse 
ontem na cadeira 39 da Aca
demia Brasileira de Letras -
que pertenceu ao ta.zpbém 
jornalista Elmano Cardim -
saudado pelo também minei
ro Afonso Arinos de Mello 
Ffanco. 

Tanto nas entrevistas 
quanto no próprio discurso 

-de posse, Otto queixou-se do 
fardão. Ao ingressar na ABL, 
Otto tira do poeta e diploma
ta João Cabral de Mello Neto 
o título de mais jovem 
"imortal". 

POSSE 

Ao sair de casa, acompa
nhado da familia, Otto Lara 
foi abraçado pelo filho de seu 
vizinho Leonidio Ribeiro F", 
que achou o fardão "um bara
to". Ele chegou à velha sede 
da Academia às 20hl5m e foi 
cumprimentado, ainda na 
rua pelo acadêmico Adonias 
Filho e Josué Montello. Ao 
e rar, 10! abraçado por Aw;
tregésilo de Athayde e Antõ
nio Carlos Vi!laça. 

Feita a fotografia de praxe, 
começou a cerimõnia. A me
sa, Rache! de Queiroz, Pedro 
Calmon, Arnaldo Niskier, o 
Go.vernador Francelino Pe
reira, Austregésilo de Athay
de; Aforiso Arinos de Mello 
Franco e Francisco de Mello 
Franco. 

Numa das improvisações 
ao discurso, Otto lembrou 
que talvez tenha sido o único 
acadêmico a ser empossado 
na presença dos _pais, Antõ
nip_ e Julieta Lara Resende. 

O acadêmico Francisco As
sis Barbosa lhe após o colar. 
Alceu Amoroso Lima entre
gou-lhe a espada. O presiden
te da Academia chamou a 
filha do novo imortal, Heleni-

nha, de 11 anos, para entre
gar-lhe o diploma de acadê
mico. O primeiro abraço de
pois de empossado, Otto re
cebeu de Alceu Amoroso 
Lima. 

SAUDAÇÃO 

O acadêmico Afonso Arinos 
de Mello Franco ao começar a 
saudação ao novo membro da 
Academia, queixou-se do des
conforto em que o colocara ao 
pedir-lhe, em carta, que dei
xasse sua pessoa de lado -
uma "confortãvel sombra", 
um equilíbrio que o orador · 
contestou e tomou como de
safio, lembrando que há mui
tos anos, num artigo, procu
rara "desmititi.car o famoso 
equilíbrio dos montanheses", 
e afirmando que agora iria 
adiante na pesquisa antes es
boçada. 

A atendê-lo, disse Arinos, o 
orador "se veria na contin
gência singularissima de, ao 
receber Otto Lara Resende 
na Academia, não falar em 
Otto Lara Resende! E tão 
descomedido arrtuijo am no
me de quê? Em nome de algo 
a que denominais enigmati
camente "o bomsenso". Lem
brou adiante que o próprio 
Otto já se dellnira CODlO "um 
falante que ama o silêncio", e 
no entanto até "a comunica
bilidade extrema pode ser 
sintoma de reserva", citando 
como exemplos Capanerna, 
Abgar, Pedro Nava, Fernan
do Sabino. "Outros, caladões, 
se revelam mais, ou se defen
dem menos". 

"Mineiros há, como Otto, 
que se resguardam com o 
biombo da exuberância, mas 
se revelam nas obras literá
rias. Sua verdade está na sua 
ficção", disse Afonso Arinos. 
Ati.rmou que a visão literária 
da vida e dos homens, de Ot
to Lara Resende, nada tem de 

cinica ou desesperada, "mas 
é profundamente pessimista" 
- péssimo às vezes doloroso, 
mas que "não ·sufoca a espe
rança", pois "Otto crê em um 
trânsito constante para outra 
Justiça. Isso o salva, e a ou
tros como ele, da queda no 
despenhadeiro do cinismo e 
do desespero". 

sim pensavam Machado e Nabuco, . que ou enfeite. H"omem sereno, de quecíve!. Aí estão os dois Melo de sua expen · . os últimos 
.-1 dl!_as das ~s orimelrãSe mais :::) trato afável e firm~, jamais perdeu o Franco, pai e @lo, Afplnjo e Afon- anos, mais de uma vez referiu-se à 
-r fieis admiraçoes. Num país de pou- ~I prumo com .que discretamente IID- ~ue mais tarde passariam la transformação de nosso tempo, em~ 

cas instituições, e num pais que a pôs sua presença nos quadros da ·c~celai1a a que Ri cQ._ - que seus olhos pacíficos vislumbra-
- . elas tem peq~eno ou ne~- grand~ imprensa e da vida J?ública. primiu e~tígio perenes. F- vam talvez contornos de uma con-
- 1 _gQ, a Acade!llia vai sendo um mila- { Sua vida decorreu sob o signo de Foi aqU[na Acaderiillf que Afonso vulsâo, no permanente "desçoncer-t-

gre de .continuidade, a caminho do .l::f u_ma qualidade-mestra: a coe.- Arinos veio a saber, pelo próprio tQ_do mun~re!eliu.,or 
seu pnmerro século. renc1a. Cardim, que a reportagem de 1912, 'i)Oetã.ASSim ê que: nosesQ"wcente-

Ao contrário de outras a cadeira ---uêsde muito cedo, ainda adoles- f caprichada. era da autoria do jo- F !li'ü1uãÇI Jornal do c~~o-;'em 
39 tem mantido sucessiv~ente a cente, quando se iriíêiou como jor- vem repórter que por merecimento 1977, dizia ele que nes meio sécu-
sua vocação. interrompeu-a ~m nalista, virtudes e qualidades jun- J(" viria a ~alar)A)4as as~sicões, ~ · lo de existência fora testemunha 

dê~~~. ~~aj~~at~~~~ ~C:~ !?arte o antecessor imediato, jorna- .,. tav~-se IUI:Jbta medida da mode- ~ até_c~~ à d1~dn..J~ai . dos mais importantes aconteci-
lista por excelência. Ao recebe~ 1<'1_ I haçao que ta o em casava com sua Epw.,11llos assun nao podiam dei· '"" mentos que em nossa terra e no deixa de ser o escritor", e que ~ · d Ih r 

sua obra, entre outros de sua manO...Cardim, disse I&Yi Carneiro: armoruosa personalidade Dessa xar de f.Uar à sensibilidade o ve o mundo convulsionaram 0 universo, 
. .. t linh "Contrariallao certa tradição aca- fonte provinha a natural elegância jornaJisl;a. Ainda anônima, sua pe- de maneira que "nestes próximos . 

:::ç~~il~~J:~:a~to da~ 9 dêmisa. de significado primoroso_ co~ que sempre se conduziu, num /C' na ~e~va respeito e admiração i"" 5Q anos se operaSSei'il" maiores 
Veiga, Francisco Otaviano, um historta.dor não sucede a outro J PaiS de temperamentos arreQ_aJ;a- que reS!Stiam à passagem do tem- transformaÇões ão que em 50 sécu-
J osé de Alencar, Machado de histoiiagQL: nem a um 29eta:iiU.tro ~eitos a9-_ improviso e a fáceis po. No jornal e no livro, ~a_çmúe~n-t iJs jlãS§aaos': ViU 11 unprensa evo-
Assis, Quintino Bocaiuva, Ar- ~-tem J?frsistido a Academia ~· .sempre partk ipante, c1a e,!UI' Conve~, Cardim e~tá ]un· luir ou, se quiserem os saudosistas, 
tur Azevedo, Ed.uardo Prado em recondUZir, nessa cadeira, um nunca alheio, Elm.ano CardiiD con- · gJ.do ã"'âiSCin~ da sobnedad~. 'f- ipvolui..r.. _ps:ra pop~. f:: 
e aquele querido amigo que 0 historiador aõós outro historiador. servo_u ~perturbável o t:aço da ::::lsua vo~)liiDêãSiâltêia; tãriipo~co Acompanhou a decaãência de mui-
antecedeu na cadeira nosso Convosco se quebra essa norma e /; "''to!~ e ~mpJeensao - re- suas pa.avras se perdem ~m tloreJos ~ tos impérios e a ascensão de novos. Jo-

lm C ' dim" se restabelece a tradição" I servado, sõbrio~-políclo . ~rnamentais. Era um átlco. Escre- valores na com -
:~~~~~u ~ue ~~ c~~gou â ~ Entre a Históri!! e a iornalismo, O Jo~ ~o Commerc~o foi do~ via com clá§§ica limpem, um pouco r como todos aque es que vivem 
A d . r · - . há uma comunhao que dispensa poucos JOrnaiS por que nao passei, por temperamento, um pouco por muito_ sáo ainda palavras suas_ 
m~~~~~a: o ~~m~r~~~i~~ 9 prova. Ambos dt;_Qrucam-se sobre a , e!D minha já longa.trajetõria profis- imp«:>si~âo do ofi~o diário em que ruwituou-se a não se espanta[.Ç!@ t .... 
nalmente reconhecido nas !e- realidade,eomespíritodepesquisa, ( sionª;l. Talv~poálsto pudesse ma: ~ apurou1a expressao enxuta e ®.I.e- F o.J!!lprevisto, nem a dJ§cuür 0 im· r 

. ali 1 _ de obJetiVIdade e de fiel interpreta- chad1anamente zer que_con!Jeci tiVa. ,./ porideravet: FUgiu ao inconforiniS- '-
tras, no)orn smo e na. e~n Jm ção. Já se disse que 0 jprnalista é o Carâfuí de vistã e @Mpéu Na -----serormos contar a colaboração~ rtrn, para não submergir ao pessi-•-
da que cerca seu conviVIO. ~-ªtoriador à 9ueima-rouga. ~- ver~ade, conheci-o de longa data e anônima que deixoú no Jornal do · · ui! 
~erminada a solerudade, os · tç>na, como ~Jornal, nao illsoensa a mwtas vezes nos falamo~ em en1 ~·· a obra de E~o _C ar- miSmo, que envenena, aruq a e P 

inumeros amigos de otto es- ~berdade. Nmguém pode conside- ::.1 CQDtros ele ru~, .riõ acaso dÕ c~- " diiii e ~~olumosa e farta. Nao e pe- I<' ma~nhores Acadêmicos, tinha eu 
palharam-se pelos . salões da râr-se livre se não houver liberdade .DQ.-Nossa pratica mais longa deu- quena, porém, a ~m que traz F ~ quando pela priméfra vez 
Academia, iluminados e en- I de imprensa, porque a liberdade de se, porém, em Lisboa. Ciente de seu nor~ Seusê'livr s e suas pales- fui apresentado à glória literária em r-
feitados de -rosas vermelhas. -y.. .:., imprensa ~ta, des~eia e que, como ele, eu não conseguia · ~ras eHi .ão ~ ~ vincülaà~ :Qe~'fiês anos depolS, aqui viria 
Entre os presentes, Pedro Na- garante aüberctade po!Wca em to- desprender-me-:<W o or- - aos v@ ~:E:ãe ime~,_por sentar-se 0 mensageiro dessa mito-
va, Tancre_do Neves, arquite- da a sua plenitude. naiS, Cardliri vlliha à tard~ procu- ~ llida, dele me~eram reve- r logia que e!Jlt>alou os melhores r 
to Mauricio Roberto e Sra, Não seria oportuno nem teria eu rar-me para ~ber das noVIdades e ~ Llna!teiáveL ~· Uma ·r:r- anos de m!nbâ VIda. E ele hoje o 
Nelson Batista, Aloisio Sal- autoridade para aqui discorrer so- . too:uu- conhecunento do que acon- trindadl! santiMJma tinha lugar de decano da Academia: Alceu Amo- blr_ 
!es, Ivo Pitanguy, Marcelo bre os que me antecederam. Todos =f teci~ .de~do..,.~Atlântico. No ~çm sua dev~ão de hrasilei- roso Lima. PoiS deu-se baso <iii'e r 
Garcia, Alfredo Machado, têm sido estudados de forma com- 1 se~Jeito._macio, Clviliza~ntava- f' ~~bosa Rio Branco, Joa- TrlStão ãe Athayde foi a - João 
João Condé, Adolfo Bloch, petente. Sobre 0 patrono Varnha-t:. seasve~saoladodammnamesae q?N~.Invocou-ossempre,a f Del Rei, a 16 de junflo de 1 , 
Roberto Marinho e Sra, Mi- en, ocupou-se por vanas vezes Jo- me pedia que o esquecesse, en- e es sempre voltou, p~ fortalecer pronunciar a pnmeJra conferenCia ~ 
guel .Lins. ~ugo ~outhier, s onório Rodrigues, em particu- 9uan~ mer~ava na ruma dos ~as conVicções e o CIVISmo que no que ouvi em minha vida. Trazia 0 r· 
Emenc Marc1er, Helio Pelle- lar em seu livro História e Historio- JOrnaJ.S e reVIStas que eu lhe passa- Sêu êoi;âÇíl_o ~ça S{)tfêraííi ííbãio título de As Repçrcussões do Cato-
grino, Paulo Mendes Campos, grafia. • i&: va .. Já afastado da direção do iQmal j"' o~f.e. ~ écomeçava por contar um 
Moacyr Werneck, Ledo Ivo, -sobre Oliveira Lima, figura se- e ~ilstante do Brnsil, em llia,g§n de Depositário de um tesouro que I "ij)isóãio espantoso da vida, tão ce-
Cé~ M~llo Cunha, José Ce- .... , dutora, estilo fascinante, muitas ·::4 rec~10. q.ueria tud~ .saber -~bre a /::" ~ confande co_m a ~tõria do B!3· do tragicamente encerrada, de 
sário AIVIID, Walter Clark, Pa- vozes se pronunciaram. Bastaria 4 p~tna atnbulada, v!tiiDa croruca de si!, Cardim nao deiXou desmaiar F ~ 
dre Mac Dowell, representan- mencionar o que sobre esse "D Qui- ) c~ a~tnd~. Sua atitude acoffiêêlo- sua confiança no Jornal do m ~ - . 
do o Cardeal D Eugênio Sal- xote Gordo" na expressão ae-Gli- "" ra. su~-p~avra prudentê, s~a larga Commerclo. ClJillvou-lhe minucio-p. !R' f; inru. 
les, Henrique ~ves, p~siden- õerto FreY%, escreveu outro per- expenenc1a, tudo nos conVIdava a samente o passaâo. Exãltou Cada pela mão de Alclm,..que evoque roi-
te da Associaçao Paulista de nambucano _Barbosa Lima Sobri- segurá-lo para um dedo de Dlllsa. f- ~ das tl~ de prol gye.poTiá. zffiã cidade natal berço de tantos 

dri~es, Antoruo Olinto, Zora mQI:ialista, escritor em suma, O li- P?~a"iiet''fine, sãbia dive~grr c~m c_~llx Pacheco ,_§eu intere~-f/ ~emes. que V!YJlhHfPm em Slijl 
Seljan e. uma representação . veira Lima foi também, e profunda- o\ civil1diide,à ~ de. catlv.ar o m- . se pela prensa levou-o a ~sqw- tlõrtêntôsa obra histõrica, infeliz.. l= 
de aspirantes da Escola mente, jornalista. terlº?utor que ~~· 1"' 58& e estudoa para além do JOrnal. f mentê nao ~uis compreender ngp1 
Naval. .==f Náo seria fácil, de resto, dizer Nao te!ldo ~1do o pnvilégio .de Trabalhos como Jornalistas da In-~ exaltar. M"wtos nomes i)õdiãiri aqui ' 

C~ticos de ~· N~lson Ro- nho. Historiagor diplomata e me- ~ Moderado, mas ~e, o~ mo?eraâo ~ aêSde o fundagor Plan--~homens ilustres,' a começar pelo 

quem, nesta casa, a começar do sua ~O!lVIvência no democrático ~ência e .Iujfiíí~aiio JoSé da~- êStãr; ou ter estado, hontando a 
--------___,=='--~---~---------------n primeiro presidente, até vossa Ex- exerc1cio de confrades da mesma ~São prova eloquente de q~e, cidade do brioso e iroso Alferes 't;: 

celência, senhor Austregésilo de ) sala de redação, acertei com ~Ylo na imprensa, através ~os Jo:runs, aftída que esta cadeira 39 se manti: r 
.J Athayde, ~s- Co~ fi!hQ, seu c~mpanheirO do buscava entender a fl.sionolllia do~ vesse fiel a esse ar d~~e 
""~ Talvez AJberto de Fariil, que Jonuu do Commerc1o, uma conv~r- ij[asil, sua !Iãi@ ~ih®; ~ razão~ tê . si os oficiaiS 0 

sucedeu Oliveira Líffiã, com a roere- · . sa que .m_e desse de Elmano C~ o.,Jnndamento de nossas msbtt!!- · no 880 os · tona ore . 

lcida admiração que despertou O uma VIS80 humana e pro~nal. r ~ nal, d so, e 
seu j1lmá. esse "Caxias de nossa I Joi'íüiliStã como Cãí'diffi; Sêlí amigo ~ Cardim nâQ.tlnha a "prosa ~-~ ll&l é Bas· 0 e Ma omo 
unidade econômica", na feliz ex- de toda a vida, enriquecendo ~om ~, d~é ~."ESCre- de São João é o o poeta que 
pressão Ç-e ~ ~e Ath~e. :-/ um roseirallirico int~ente liga- ~~ llOZ~ _!!§!llerava e.rn celebra a encomendaçâo das almas } 

J omalista pro essor, ~ ~ do a? seu caráter afetivo, ~ylo, t: v_~yer na neDJlii!! ra, na p~uta que e os templos barrocos de nossa ter· f 

( àomb~ trab!@ador infatiKável, es-)::1' convi~ado para sempre, partl_u sem nao comporta~~ peito nem ra- Altiyo de Lemos Sette Cãma· 
incorporado à nossa histõria do que tlvé~mos podido realizar o ~~· ~va por con- JLQ.Ue lá está, fiel, "sob os pe 

s~bolismo. Seu dramático itinerá- noS:S? proJeto. Nem por isto devo t'íüteosque perte~ciam a outra \.. tuos sinos de São João Del Rei", 
no pessoal é bem representativo da .A Oinltir aqui a fraterna. home~gem familia esp~tual ~~ao ~ cansava segundo a expressão de ,r,o~o Gui-

.,c\ Iuta de quem no Brasil se decide a '1 9ue lhe d~o,_por ter sido o crreneu f de louvar a ~elçaQ..!!tiSSOnante "'IIJla!'áes Rn118 que menino ~-
mzer vida intelectual: "A pobreza} ptdormido do ci!§@çeiitê cand!ãa- do estilo sem par" de Rüt Suas T !&Já estudou e !Úoi alun~ àe meu 

IIV tem delicias que a opwenCia ]io to que ã1ffiãí se elegeu e or:a aqui se ~letras, porém, estãO'lfiãi,s pró~ ~ pai. De São João Del Rei é ainda a n c::oMece' escreveu tõãavia sem encontra, para vossa e minha sur- d~rtente macbadiana, ain~ que I figura impar de Gütãg da qwha 
a~. antes com um toque de \t presa. . . isentas de .riiãllclã e até de sense ~tf ~hores Acª~s, se e com 1= 

, humildade. IL. Q~ando pleiteou na ~c~~:de!llia a bumour (h.ante do nem sempre di- prazer que evoco a passagem de 
Sob:e ~odolfo Garcia, que ainda cad~Jra a que lhe ~av.a.direito o seu vertido espetáculo do mt;mdo e d:o . nosso decano pela minha infância, 

che~e1 a conhecer, na Biblioteca mé~to, Odylo ~~~ o velh9 homens. Cardim acreditava p1a-Jo não é também sem uma ponta de tJ!I. 
Nacional, depuseram, entre tantos amigo EI.J:hãDo. •. ? cumpn- t mentequeojomalistasóseengran- j ~cabulamento que me vejo na 
outros, Josu ontello e cisco~ ment:o de, um nto &Ue Ini12e ~s dece quando encontra sua nol'!l e~ contingência ae arrebatar das 
d~ · arbosa. DISCípulo de a- ~andidatos é ~lelt!Pª:ec~- sllíí vez ~xt.o bJStôrlc~ Víiite mãos de meu velho amigo João 

L. DlS.trano. Garci.a..j od~o d~ su rtável VIa c ,• - aue os anmií..2o...ano denms~SUS· ,_.__ - u-·~·-· L --=Z..• 



~oma posse na ABL 
mal do fardão 

r.ih~e o1!u~g~ a::: 
co. O primeiro abraço de
is de empossado, Otto re
peu de Alceu Amoroso 
na. 

iUDAÇÃO 

~ acadêrrúco Afonso Artnos 
Mello Franco ao começar a 
ldação ao novo membro da 
aderrúa, queixou-se do des-
brto em que o colocara ao 

pr-lhe, em carta, que_ dei
;se sua pessoa de lado -

"confortável sombra", 
equilíbrio que o orador · 

testou e tomou como de
.o. lembrando que há mui-
i anos, num artigo, procu
il "desrrútiftcar o famoso 
lilibrio dos montanheses", 
lfirmando que agora iria 
ante na pesquisa antes es
·ada. 

'atendê-lo, disse Artnos, o 
aor "se verta na contin
Fia singulartssima de, ao 
eber Otto Lara Resende 
!Acaderrúa, não falar em 
o Lara Resende! E tão 
comedido arranjo ::!m no
tie quê? Em nome de algo 

e denorrúnais erúgmati
iente "o bomsenso". Lem-

adiante que o próprio 

~FJi~:~:~ 
~ade extrema pode ser 
bma de reserva", citando 
:o exemplos Capanema, 
(ar, Pedro Nava, Fernan
!abino. "Outros, caladOes, 
evelam mais, ou se defen

menos". 

ineiros há, como Otto, 
se resguardam com o 

nbo da exuberAncia, mas 
velam nas obras literá

i Sua verdade está na sua 
io", disse Afonso Artnos. 
lnou que a visão literária 
;ida e dos homens, de Ot
ara Resende, nada tem de 

cinica ou desesperada, "mas 
é profundamente pessinústa" 
- péssimo às vezes doloroso, 
mas que "não ·sufoca a espe
rança", pois "Otto crê em um 
trânsito constante para outra 
Justiça. Isso o salva, e a ou
tros como ele, da queda no 
despenhadeiro do cinismo e 
do desespero". 

Disse ainda que o novo aca
dêmico, "no jornalismo, não 
deixa de ser o escritor", e que 
sua obra, entre outros de sua 
geração, "representa a linha
gem brasileira de Evaristo da 
Veiga, Francisco Otaviano, 
José de Alencar, Machado de 
Assis, Quintino Bocaluva, Ar-

cemos. 
Com espírito de hurrúldade e de 

cooperação, sinto-me honrado no 
==1 caminho de tão alta linhagem. Ini

cio o r1fo acadêm1co sem que deva ~.-, 
abrir iíiaõOo que tenho síao e do 1-q!l~ezes Já se a.sse 
que esta é a casa da liberdade. l 

~
Ninguém aqui se aliena, ou faz o 

"' 9lle não quer. A ~aemnrnaÕÍ!!!.· 
1 P,lica o academjcismQ. Onde não 

acrescenta, em compensação nada 
tira. 

->./ Mentiria, porém, se não dissesse 
~_q'3f QPeSõ das convensões intinUda 
.í~ pode mesmo atêrrorizar. Uma 

dessas conve~ões é este nmm:o, de 
que se tem ~ ado mwtõ íliãi - e 
dele felizmente se fala mais mal 
aqui dentro da Academia do que lá 
fora, primeiro porque é aqui dentro 
que o sofremos e, segundo, quem 
sabe porque tambem seja verde, 
como as uvas de La Fontaine. Ma-

.-J nuel Bandeira, que só o~ou 
'-1 duas vezes, na própria posse e na 
rec~ a Afonso~. chamou

~ o y nlendente"; e nele não se 
~nue o •. diz ... - _ 

Discurso de 

tantas sugestões que reco-
,estudo da obra e da vida de 
'O Cardim, uma só me parece ~ 

IM( • s temJ!9 o pesadelo desta ~ 

co~ncia da complexa_e..P.!'Qfun- ~ 
da t sfonna ão r que passou o 
. undo e i en o mun o 

da lmD~. com o a vento as"
novas eerosas formas de comu- ,
nicação. Retirado da sua banct. de l
redator, nunca se furtou a prestar r 
d~imento sõ~~ v~tã matêi'la 
de sua expen · . os últimos 
anos, mais de uma vez referiu-se à~ 
transformação de nosso tempo, emr 
que seus olhos pacificas vislumbra-
vam talvez contornos de uma con
vulsão, no permanente "desconcer-t
to_ do mun~ol 
~im é que,-no seSQuicente-
riãffirão Jornal do c~~o-:'em 
1977, dizia ele que nes meio sécu-
lo de existência fora testemunha 
dos mais importantes aconteci
mentos que em nossa terra e no 
mundo convulsionaram o universo, 
de maneira que "nestes próximos •· 
&Q. anos se operaSSeril"maiores 
transformaÇões ao que em 50 sécu
lps llãSS!lffõS:: vara liilprensa evo
luir ou, se quiserem os saudosistas, 

1 
__ 

involui.r... pa:rad P<>J>~· -
Acompanhou a eca ência de mui-
tos impérios e a ascensão de novos. .e;--! 
valores na com _....,1 

como todos aque es que vivem 
muito- são ainda palavras suas
rumitUOU·Se a não se espantaUQ!!l k: 
ojgl.previsto, nem a @scutlr o im-í 
poooeravet. FUgiu ao inconfonills- ~.
rfio, patã não submergir ao pessi-1-

mismo, que envenena, aniquila e.p 
mata. 

Senhores Acadêmicos, tinha eu 
~ quando pela priln.éiiiVez 
fui apresentado à glória literária em r
R_e~ "fiês anos depois, aqui viria 
sentar-se o mensageiro dessa mito
logia que elllt>alou os melhores p
an~Vlda. E ele hoje o . 
decano da Academia: AlceJ.!. Amo- biiL 
roso Lima. POIS deu-se ~aso que r 
TriStão ãe Athayde foi a Sã!> João 
Del Rei, a 16 de junlÍo de 1932, 
pronunciar a prune1ra comerenc1a f
que ouvi em minha vida. Trazia o 
título de As Repercussões do Cato-
~ e começava por contar um 
""éi)is6ãlo espantoso da vida, tão ce
do tragicamente encerrada, de 

:on de Fi!i)eiredo de : 
afilhado de atismo. 

fernílti a8Sim, co~twa: 

F 

Uol tiva, para não prolongar 

~ . Refiro-me à sua ~rmanentJ: í_j 
frdi !,e ao princípióâa li6êrda- ~~~ ~ão de liberdade que nos foi t"' 
. e de exJip::SSllfL.._da hb'm'illlde. lle dada ao longo dà\rida nã~ bastou 
pe.!!§l'mew!to.._dlL!}Qêtdade de 1m- para sac1ar o nosso apet1te, que 
~ Da liberdade. NãO na, em I continua fiel aos ideais na juventu-~ 
sua~ra de jornalista, um só mo- ~-_ de. Para tanto, bastaria reler hoje a 

,----•~mtm.tlLeDLoue.hesite._Tendo...vivid~lDeclar-'>l'iitud...._~in"ínin"--daJ.!an. 



iOtto~.c;ara-n;esenue 

.emia, não falar em 
Resende! E tão 

do arranjo llm no
~ê? Em nome de algo 
enominais erúgmati
"o bomsenso". Lem

·ante que o próprio 
deftnira como "um 

•ue ama o silêncio", e 
.to atê "a comurúca
extrema pode ser 

de reserva", citando 
emplos Capanema, 

pedro Nava, Feman
ro. "Outros, caladOes, 
r:os~' ou se defen-

•iros há, como Otto, 
1 resguardam com o 
da exuberAncla, mas 

lam nas obras literá
. verdade estã na sua 
disse Monso Arinos. 
que a visllo literária 

e dos homens, de Ot-
,Resen(le, nada tem de 

in;;;;;~-g;·d~-Õttõ'es- J!berdade. Ninguém pode conside- =i C®PJ>s-new~;;n•n""'?'n"'Tm~-t7 
palharam-se pelos . saiOes da râr-se livre se não houver liberdade ,DQ....Nossa pratica. rruus lo~ga deu-r 
Academia, iluminados e en- ::.! de imprensa, porque a liberdade de se, porém, em Lisbo~. C1ente ~e . 

~;]Põi~. !! õamêm que ~z F w..iWi-q~dÕ pela prké!iãvez 

feitados de rosas vermelhas. 1- · imprensa ~ta. desej}Cadeia e que, como ele, eu ~o conseguia 
Entre os presentes, Pedro Na- garante a liberdade política em to- :4 desprender-me do VIClO de ler jur-
va, Tancredo Neves, arquite- da a sua plenitude. DalS, Cãidiih vfiíha à tard~ procu-
to Mauricio Roberto e sra, Não seria oportuno nem teria eu rar-me para ~ber das noVidades e 
Nelson Batista, Aloisio Sal- autoridade para aqui discorrer so- . ton_urr conhecimento do qu~ acon-
les, Ivo Pitanguy, Marcelo bre os que me antecederam. Todos =t tec1a _deste l~dQ_,_~lãnt1co. No _ . 
Garcia, Alfredo Machado, tem sido estudados de forma com- 1 se~jelto._maclO, Clv~ntava- 1"" : R10~, Joa-
João COndé, Adolfo Bloch, fi;"'· Sob« 0 patrono Vrunha-i< "' as'""" ao lado da íriírihã mesa e q :UWÇO. Invocou-os sempre. , a p 
Roberto Marinho e sra, Mi- en ocupou-se por vanas vezes Jo- me pedia que o esquecesse, en- e esse pre voltou, p~ fortalecer 
guel Lins, Hugo Gouthier, s onório Rodrigues, em particu- 9-Uan~ me~va na ruma dos l"'as~c~o~~cçõe~!!s~emo~c~lVlS!ItfEl:Doffilq:lul.l:eiãnioo 
Émeric Marcier, Helio Pelle- lar em seu livro História e Historio- JOrnalS e reVlStas q~e e~ lhe !?assa- :: u co 
grino Paulo Mendes Campos grafia • i&: v a. Já afastadO da direçao do JOrnal i'" o......,""e ___ _ 
Moacyr Werneck, Ledo Ivo: -sobre Oliveira Lima:, figura se- e ~de De tárlo de ~ te~uro que I 
César Mello Cunha, José ce- - 1 dutora, est'í!o fascl.nahte, muitas .:::/ recn:10. q_uena tud~ _saber _sobre a 1::" ~ con!mde co_m a ~tóna do B~-
sárlo Alvim, Walter Clark, Pa- vozes se pronunciaram. Bastaria ..,, p~tna atnbulada, Vtt!ffi8. crorúca de sll, Cardim nao delXou desma1ar F 
dre Mac Dowell, representan- mencionar 0 que sobre esse "D Qui- _ c~. Sua at1tude acoffiêao- sua qonftança no Jorn~l ~o 

fui apresentado à glória lit;erárl.a em r
ije~l!,.. "fiês anos depois, aqui viria 
sentar-se o mensageiro dessa mito
logia que ell)t>alou os meJ.hoies r 
an~.s de · Vlaa. E ele hoje o~ 
decano da Academia: Alce!J. Amo
roso Lima. PolS deu-se bãSo <i\ie 
TriStão ãe Athayde foi a - João 
Del Rei, a 16 de j unho de 1 , 
pronunciar a pnmetra coruerene1a f
que ouvi em minha vida. Trazia o 
título de As Repercussões do Cato
~ e começava por contar um 
eplSóãio espantoso da vida, táo ce
do tragicamente encerrada, de 

l:nan~il"Mr 

do o Cardeal D Eugênio Sal- xote Gordo" na expressão ae-Ql,J.- -1 ra, su~ palavra prudentê, s~a larga Commerelo. ~vou-lhe mmuc1o-~ 
les, Henrique Alves, presiden- õerto Freyre escreveu outro per- expenência, tudo nos conVidava a samente o passaâo. Exãitou (!lida pela mão de Aleeu,.que evoque mi-
te da Associação Paulista de nambucano ...:_Barbosa I,J.ma Sobri- segurá-lo para um dedo de Jmlsa. ;=:- UJ!.l9- das ~ de prol gye.pof1á ri1iã cidade natal, berço de tantos 
Criticas de Arte, Nelson Ro- nho. Historiador, diplomata e me- ~ Moderado, mas ~e, 0~ m~eraâo ~l:dêSde o fundadqr Plan-~ ~homens ilustres, a começar pelo 
drigues, Antonio Olinto, Zora IIlQJ:iaHsta, escritor em suma, O li- J>!l~Uê"lmne, sãb1a dive~grr c~m cffiF'éllx Pacheco..§etl mtere~-f/ TiradeJllies. que Vll!JlhaKen em sua 
Seijan e uma representação . veira Lima foi também, e profunda- o\ Clvi1ldãde, a~ de. catlv_ar o m- . se pela prensa levou-o a P_eSQW- txrrtenrosa obra histórica, infeli7r I!= 
de aspirantes da Escola mente, jornalista. terl~utor que ~~· t"' ~ e estudos para além do JOrnal. f mentê nao SJWs compreender 1;).§11 
Naval. .::f Não seria fácil, ,ge resto. dizer Nao tendo ~1do o privilégiO _de Trabalhos como Jornalistas da In-\::. exaltar. Mwtos nomes í)õaiãrií aqui · 

quem, nesta Casa, a começar do sua co~vivêncla no democrátiCO ~d!ncl· e JuiJlíi~aji'o JoSé aa,- €Stãr; ou ter estado, hontando a 
primeiro presidente,.atê Vossa Ex- exerciclO de ~onfrades da mesma ~ SIO;prova eloquente ~e q~e, cidade do brioso e iroso A1ferefi. F 
celência, senhor Austregésilo de }sala de redaçao, acertei com ..Qi!Y!o na imprensa, através ~os JOr:ruus, afiída que esta cadeira 39 se manti-

...J Athayde, n~foi ou não..é jomalis- Co_sta. filho. seu companhe1r0 do buscava e!nder a flsionomta dq J vesse fiel a esse ar at_~~~e ~ 
""'3. Talvez Al.berto de Fatlil, que Jonw do Commereio, uma conv~r- :qrasü.sua.!!J!!a mon@lj, ~~o _e te si os oficialS 0 

sucedeu Oliveira nDíã_, com a mere- · sa que .me desse de Elmano Cardim . o..}!mdamento de nossas 1nstí w- · no aso os na _ 0~ . • 

l
cida admiração que despertou o uma visão humana e prollssional. r ~ 1 " nal, de B~so, e o Jo~ 
seu }luá. esse "Caxias de nossa l J oí'riãliStã c<;>mo Cãidim, SêUãiiilgo ~ Cal,'(l!,m nl2. tinha li prosa 8!_an-~ ,lW, .é ~as]í§ de Magaffiães, Como 
unidade econômica", na feliZ ex- de toda a Vida, enriquecendo ~om diloq d Félix a$2. ESCre- de São Jo.,ão é o fulõPõeta que 
pressão de Tristãocle At~e. :-/ um roselrallfrico intimamente liga- J via e se e erava em celebra a encomendação das almas 1 

Jornalista eprofessor, ~!!: do a? seu caráter afetivo, ~ylo, f: Vi_yer Jl8, IJeil3lln! ra, na PS:Uta que e os templos barrocos de nossa ter- ( 

( 

&omb<4 trab@lador infatiiável, es-~ convu~ado para sem~re, part1u sem n~o comporta d ra _ ~ivo de Lemos Sette CAma-
incorporado à nossa história do que tlvé~mos podido ~alizar o ~ ~a por con- JL.SUe lá está, fiel, "sob os perpé 

simbolismo. Seudramáticoitinerá- nos_so proJeto. Nem por lSto devo :=,os que perte _c1am a outra \ .... tuos sinos de São João Del Rei", 
rio pessoal é bem representativo da omttir aqui a fraterna. homenagem esp~tual. _ao se cansava segundo a expressão de ,I.o~o Gui-

-tc\ luta . de quem no Brasil se decide a ~ 9-ue lhe de~o. por ter s1do o clreneu ~ de lo . ar a -~'?º altissonan!$ "'11Jlarães Rosa, que, menino, ~-
t"ãzer vida intelectual: "A pobreza l }Ildormido do dj§pliceme can""dlàa- r do e sem de Rw. ~uas T ~á estudoU e lá foi aluno àe meu 

li tem delicias que a opuléíiCla ]io to que ã1ffiãi se elegeu e o~ aqui se - letras, porém, es . . ~ pai. De São João Del Rei é ainda a 
<:,oMéêe' _ escreveu tõããv1a sem encontra, para vossa e minha sur- ~ YênteJD!Çbadiana, ainda que I figura lmpar de Gastã& da q mna 
amargura, antes com um toque de t presa. . lSental! de n:iiiTcJ.a e ate ae seDSê ~tf ~O@S Aca~S, se e com J= 

, humildade. IL. Q~do pleiteou na ~cadenua a bumour 4 do nem sempre di- prazer que evoco a passagem de 
Sobre RodQ!fsl Garcia, que ainda cad~tra a que lhe ~v.a _direito o seu verti e ~ulo do m':llldo e ":o nosso decano pela minha infância, , 

cheguei a colilii!Cer, na Biblioteca ménto, Odylo ~t;(o o velh9 ho . . acreditava p1a-l"' não é também sem uma ponta de t~ 
Nacional, depuseram, entre tantos amigo ElinãDo . '. ? cumpn-t men que jornalista só se engran- j ~cabulamento que me vejo na 
outros, Josué Montello e Francisco v men~ de, um nto !LUe lni...Q!.~s dece encontra sua HOI11 e F7 contingência Õe arrebatar das 
de Assis Bi!!:QQ_sa. Discípulo de"C"a-&. ~andidatos e ~X@JI.p~~- Y z . Vmte mãos de meu velho amigo João 
plstrano, êQ foi um modelo de suportável via C!]~Cll, • mas que anos u 20 anos depo~, Sl_lS· pabral de Melo Neto o cetro que até' 1::. 
honradez intelectual, d~ão, também pôde ocultar agradáveis tentata o sena_ run- agora dêtíiiliã. de beÍljamin destl \ 
de paciência e .de o6stinado devota- f: surprewLencontros e reencontros r-=1 guém'l da ca.sa...Na altura em que nos encon-
mênto ao Brasil". ~e Mii$nJam ~n~stes tempos ãe crise se que lhe tramos, te!llll, ao· menos por mim,t="-

Nesse marc!WU: traço do culto f::: .J táo ~uca f~rmalidade ~ de tan~ se ou pa- que jã não seja um cet.m. mas SéJã' 

I 
a9 PMsada, do amor do BrãSil, 0 4 solid~o e distância. Disse então do c rturúdade de sua antes um cajaaójlm que prestes se )!:-

~ Brasil de sempre de hoje e de ama- Cardim a Odylo: "O me1:1 voto é teu, deza e de v _ . . m e~ .:4 ~ jrlgtieprovecta MJU~todos 
!!M. é nessa nota permanente, é ai ~ te . daria com rruus prazer .. ~ ::f insu stituivel ocas ~~· ~f.::: .@lia!!!.I)!L!!o.nlí;n.atiQ& a m..ellQille 
que esl;! 0 fk> invjsivel que pa811a f=:" minha vaga, porq~e ficava t~qw- "j c_h.ea, a ser aliném. N1~1do, tal con- I 0 temos a única sinistra alter-
pelos sucessivos titulares da cadei- lo quanto ao elog10 acadê~co que . ceito a seu modo fatali:>ta percorre pativa. Como a · nao é r 
ra 39 e a todos os une e junta no compete ao meu _suce~r . o::,J toda a ..Jilra de Cardim .e talvez patrimô · ca e cos, mas 

::freunoso empenho de amar e en- f Tendo conh~c1do e lidado ~Of!l expJliue o m~ttcurOBO .mtere§Se F da cademia, resta-m~ a esperança 
• grandecer a pátria a gtíe oerten- . cerca de 20 PresldeiJies da Repnbli- com que, para além do JOrnal, se de que a renovação se faça sempre 
c~ ca, tã1 como ~le prop~o C?~essou, ~plicava em domar por d~ntr~ e sem precipitação El sempre sempre-

Com esplrito de humildade e de Elmano Cardim Ja!lUUS qws lf além mterpretar ~- fora os «nL~s t'f conceito de qualquer espécie, inclu-
cooperação, sinto-me honrado no do lugar que. lhe coube, de _sábi~ e l=" pol1}ie08 e SOCIBI§ de guelri[testeT sive seJILJl xrceio do que é novo,~ 

::1 caminho de tão alta linhagem. Ini- leal conselhelfO d~ ho~ difice~ e unha. Nã<;> buscava por certo a f cpm~nov~~nre nova e movaffo-

abrir maõQõ que teõho sfilo e do r-- de bl:do no Governo Sl- esrr. porq va corlS~:ten_ r Senhor Afonso Arinos de Melo 
que sou. MultãTVezes Já se dtsse dente . que lhe era dêQü _ des homens nao sao · Franco, vrulonge o dia em que Ms :... 

cio o r1fo acadêiDico sem que deva tormentosas. Podia ter Sldo ~j~circ Cla para e -se r~t.llª q~~L~.J!yentude. 

que esta é a casa da liberdade. l reconhecido ~ a a 1 ude que assu- f- os q man am, mas os que lDS· conhecemos. Num certo sentido, ';: 

~
Ninguém aqui se aliena, ou f~ o mfií 0 Jornal do Comm~sobre- . . posso dizer que herdel vossa ãnílza- ,_ 

-;. C}ll!l não quer. Á Acajfeinnr não 1m. tudo no desenrol~~o~ fatos que .::... ores Academtcos, tenho Q.e, ou que ela erh Iriíri1 ao menos se -r 
'1 P,liCa o acadeÕJ!'SSDiiionde não desaguaram no episódio de 29 de t P~Sfates, neste f?O~ento, dua~ au- fortaleceu, a partir do legado ae· 

acrescenta, em compensação nada dutubro <llr !945. tonz advertenc1as_. Uma e de vo.sso irznão yirgiliq Tendo inicia-
tira. Nove anos mais tarde, depois do I P Calmon: "Cons1dero que o IV do a minha vida de imprensa sob o~ 

_.., ~a, porém, se r:_lão.di~~ trági~o suicidio ~e Getúlio V~as, P~ urso o diSC l? . .. "· A Yr e~túpjdo çonstrangif!lento da cen-
~-q~ o peso das conven..s.oes mtumda Cardim e~erceu Junto ao Pres1de~- o~ ruo ~ou~. ~, ~âo bestte1 d1ante 'da 
.ÍW pode mesmo atêrrorizar. Uma te Café Filho um papel que nao mon, tos ass1m, e ffilSter ~Ir convocação que Virgílio nos diri-

dessas convel}Ç~ é este f!m!lro, de seria excessivo ch~ de his!ó~-F rev · . . giu, a um grupo de jovens minei-
que se ~m fâlado mwtõ ~ - e co. Alçado pel~ des~mo à pos1çao tantas sugestoes qu~ reco- ros, para a inesquecível ave:íD;J~· 
dele felizmente se fala rruus mal com que talvez~amats sonh~ •. Ca- estudo.da obra e da v1da de de editar conu !!~e a cor . _,. 
aqui dentro da Academia do que lá fé c!-aria a Cardim a Pasta rruruste- 1- . o_Card1m, u~ só me parece 1= um _jornal ~~ ti.Jl.M, ao fim da 
fora, primeiro porque é aqui dentro l)ial que ele esco~esse. Ain~a uma 11!, t~va, para nao prolongar ditad~ra estadonovista, o!llnda 
que o sofremos e, segundo, quem vez, porem, Cãrilliri nada qws, para ~ s tem.!!!' o pesadelo desta ~ b:§i ª*ualíssimo Ufnlo de L!BER-
sabe porque tambem seja verde, continuar o redator de banca q~e, r PC.. .l.\R.eftro-mt;ã ~u~ uermanente 1, .\ Di\DE 
como as uvas de La Fontaine. Ma- jovenzinho, com limítãda exnfnen- p ir.l'-~..1- -- ----·-·"'":t- in: __ .. _ ntll __...,.....;: ão de liberdade que nos foi t" 

dada ao longo iià\rida não bastou 
para saciar o nosso apetite, que 
continua fiel aos ideais rla juventu-r
de. Para tanto, bastaria reler hoJe a 

..J nuel Bandeira, que só o~ou cia, incluindo sua PJliW!gem :o.or 001 
'1 duas vezes, na própria posse e na diário dirigido P.QI'Rui Barbosa, um 
rec~ a Afonso ~. chamou- diaentrou anônimo, em 1909, na 

~ o ::%írlSolendente"; e nele não se antiga sede do Jornal do Commer-

1 
sentiu - é o poeta que o diz - cio, na Rua do Ouvidor. 
"glorioso itinerante ad immortali- Cardim Qllrecia ter ~1a1 pra-1 
tatem, mas como um daqueles ba- zer em ocultar-se ... ainda que se sou-
tráquios Chamarrés de pustules do 15ê5se que era redator de importan 
Chantecler, de Rostand". tes matérias ríão assinaQM;]\SSi 

Não sei eu como me sinto, ou A se identificava rruus mtiriUUt_lente
1 

como deva me sentir. Pl!,[lU8(.sin- com_ o Jo~l do Commerc1o. 
~ Qê"9 totalmente sincero no modes- poss1vel, porem, que, com o tempo, 

to h~rizonte~\dda, não se ~"" -I a quebra do ano~to não lhe 

ltinha desennaãO;âiDbiêioso, 0 so- - •fizesse mossa. Podia atê ocorrer 
nho desta ilustre companhia. A rea- :::\. que lhe caizZe bem. rjQs. anos 30, f 

~ lidade impôs-se, orém· ciência. quando esteve no B.rasil ~ 
l~(Ace1 o o v o ge~~n- ,Qa.n:ic, Ji!lmano Cardim tomou:se 

cioso de acolher-me; sem que Tenha de entus1asmo por ~ua pre~ça~, ~ 
de renegar ou rehrar qualquer pa- -.::+ numa p~va de Jidelidaduarruus 

.~ lavra atirada contra a;; VOSS!lS, f. desm~nt1da. à cultura J!fu1cêãã. 
~ ~a nossas vidraças. E possível Com 1sto, dava. P.r~>Va ~bém de 

asslmque,Jovem,eunãotenhasido "'' abert~ e ~nslb~dade dian~ da~ 
4 suflcientemenj& jcoOQ.clasta, peca- questã<tsociaL na ~.da IgreJa e, 

do de que ainda posso, q\iem sabe, em pãrtícúlar, de ~a~ XIII. Cada 
~ vir a re(jUperar-me. conferência de G~c t~. no Jor-

1(1~ 
P~rtenco âUmã geração que tem nal do Commere1o do dia seguinte, 

0 privilég!.o de adfuíi'ãí' a _geraijo n~ seu pres~gioso Registro, minu~ 
rnissioneira ue a re . ~ c1osa e ~rfe1ta rnsenha. ~o passar 
· · dora da ovação mo- pela Bahia, em 19_37, Cardim conhe-

de · 0 u ceu Afrânio Couti!!!l9, que lhe mos-
caw Na Aca emta en- tro~ a coleçaOêle recortes do "Jor-

_..l .. CO·::;n,t""ram_,.._os·,-reconciliados, alguns ~ nai , com o esmerado resumo das 
...., dos grandes nomes de 1922 que a conferé_ncias de Garric, pronuncia-

passagem do tempo só fez crescrer ~~ dms ano~ antes .. em 1935 É o 
em nossa admiração. Esta é assim a , . . P~?~? ~o Coutinho. quem de-
Casa dos velhos amigos, a que se. . poe. Cardim ficou en~~tado e 
juntam outra& tantos, mais novos. nunca mais se esqueceu · · 

"'A título de E~, permito-me Outros depoímentos haverá, no 
citar quatro c ~os que já se foram e ""4 m~o. Está nas memórias 

1 deixaram nta;1ca ind.elével.em..nos- de A!Qnso Arinos de Melo Franco, 
~ cultura; !'4 ;muel Band~, José em sua Alma do Te!J!PO, um episó-
Llns do R!!iQ jToão Guimarães Ro-. ~1 dio que convém recordar. Afonso 
.sa e Alvaro ~ JJlS. São tãriíbém, co-! tinha sete anos, em 1912, quando. 

!
Declaração de Princípios do Con
~esso de Escritõres que nos con
gregou em São Paulo, em fevereiro 
de 1945. Da minha parte. ,..,. bomr
grado, volt~ a_assiQar ess~ ~a-
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paguem o custo, também ele descomunal, 
empreendimento. Quanto ao mais, o silênci· 
confidencial, o sigiloso sempre selaram 
ordem do arbítrio os olhos e os ouvidos br 
leiros. . 

Como continua acontecendo. Obviam 
que tem seu custo o adiamento do cronogra 
custo crescente e gigantesco, como tudo qua' 
respeita à energia nuclear e ao progr 
brasileiro. Pois não se diz uma palavra sob 
assunto. E também não se declaram as raz 

Cordão d 
É impossível desconhecer o forte asp 

de imposição no decreto presidencial que ig 
os orgânismos estudantis de toda e qual 
relação externa à universidade. O sentido L-~~·,_.,~~"'~&-&-~~ucu;q~~·:r-uu 
arbítrio, no entanto, está menos no conteúdo prazo de dois anos. E nova eleição em 60 dias. 
restritivo -que decorre da Lei 6 680 de agosto Que terá pretendido, exatamente, o Go-
último - do que na dportunidade e na própria verno ao aproveitar a oportunidade da eleição 
surpresa de que é portador o decreto. da UNE? Aumentar o interesse pelo pleito é o 

\.. A norma legal que substitui o famigerado menOJI provável. Reavivar a Lei 6 680 não deve 
~7 já proibia as vinculações dos órgãos estu- ser. E recente. Tendo em vista que a abertura 

'<tantis. -o que o Governo fez agora foi regula- política não registra manifestação com esse 
mentar a proibição: fixou as penas. Mas como calibre de intolerância, é admissível supor que 
os estudantes universitários estão vivendo, pela o Governo terá querido - isso sim - apenas 

1 primeira vez, a experiência de uma eleição lembrar que existe um cordão sanitário em 
direta para reconstituir a extinta UNE, a torno dós diretórios. Cada universidade tem 
iniciativa passou a ser considerada uma reação seu sistema solar próprio: os diretórios acadê-
oficial do Governo. . micos de cada uma gravitam exclusivamente em 

A desanimada eleição que estava mostran- • torno de um diretório central. 
do uma assustadora abstenção dos estudantes, r Quem passar para a órbita externa à 
e portanto esvaziando a tentativa de ressusci- ·' uni-versidade torna-se sujeito à punição que 
tara UNE, recebeu de prese11;te do Governo um \ não \ em graduação. A única conclusão possível 
estímulo. A não ser que os estudantes de hoje 1 será, portanto, a de que o Governo quis agora, 
tenham perdido uma eletrizante capacidade de , com medidas claras, apenas deixar a UNE 

, se envolver emocionalmente, é certo que a confinada às suas dificuldades específicas. Ne-
abstenção se transformará em participação. Os ga-llf.e qualquer reconhecimento, auxílio e par-
brios estudantis foram feridos. . : ticipição no processo representativo estudan-

Não era, evidentemente, o que tinha em til. ~e for apenas isto, caberá aos estudantes 
mira o Governo. Tudo que o decreto presiden- apreiderem a viver democraticamente, isto é, 
cial fixa é a punição . para os diretórios - sem juda, sem a proteção e sem os favores do 
acadêmicos ou centrais- que se envolvem com Gov rno. O que oferece a garántia de que, se a 
organismos estudantis fora do âmbito de cada UNE1 vier a existir pelo voto direto, não 
universidade. A proibição é o princípio básico J'reclsará ser uma escola de pelegos com cursos 
da lei que substitui o Decreto 477, um dos · ~ graduação totalitária. 

Lições de 
As comemorações do trigésimo aniversário 

da Revolução chinesa podem servir de ilustra
·ção para a eterna novidade da História, para a 
sua capacidade de renovar-se e surpreender os 
que a aprisionam em esquemas preconcebidos. 
Apenas 30 anos passados da vitória dos maoís
tas sobre os nacionalistas, o país imenso que 
oscilava sobre pés de barro conseguiu alguma 
forma de estabilidade; apresenta-se novamente 
autônomo frente à comunidade internacional, 
autônomo em relação à União Soviética e já 
agora autônomo em relação ao próprio pensa
mento de Mao: a reabilitação de Liu Shao-chi 
termina de desmentir os ditames da Revolução 
Cultural, e confirma a orientação moderada 
dos atuais dirigentes chineses. 

A autonomia frente à União Soviética era 
talvez o problema mais sério no caminho da 
República que Sun Yat-sen fundara em 1911 e 
que em 1949 se tornou Popular. Mas o panora
ma atual, em que . a URSS deve cortejar 
Pequim para que ela não se torne excessiva
mente incômoda, já estava de fato preparado 
há mais tempo - desde as origens do comunis
mo chinês. 

Este ganhou força, como é sabido, do 
estado de dilaceração em que se encontrava o 
país no início do século, transformado em 
condomínio das grandes potências; o PC tinha 
apenas de disputar popularidade com o Kuo
mintang de Chiang U-shek. Mas tinha tam
bém, e desde entãó, de confrontar-se com a 
estratégia do Kremlin. Os especialistas de 
Stalin chegaram ao país não apenas para 
influenciar o Partido Comunista local, como 
para aplicar os princípios ortodoxos do marxis
mo: assumir o controle dos grandes centros 
urbanos e deles partir para o domínio das 
áreas rurais. Estratégia contestada por Mao 
Tsé-tung, Chou En-lai e Chu Teh, que já 
lideravam o PC chinês, e apontavam para o 
caráter específico das condições locais . . 

. ~ . 
1stor1a 
oscou pressionou por seus pontos-de• 

vi~, As insurreições que insuflou em 1927 
re&JJ~ram no massacre dos comunistas chine
ses. ·, :guns anos mais tarde, quando prosseguia 
a lul entre maoístas e nacionalistas, Stalin 
reap ximou:-se do Kuomintang de Chiang Kai
shek ' ue julgava-o melhor aliado na confron

e se anunciava com os japoneses. Um 
i assinado com o Kuomintang quando 
1
sseguia em operações militares contra 

os qli:\OÍStas. 
Ej,sses fatos explicam suficientemente o que 

se passou mais tarde; e explicam, a ameaça de 
uma nova guerra no Sudeste da Asia pelo jogo 
de poder. com que a URSS procura assegurar a 
sua baselvietnamita. O internacionalisnw pro
letário spçobrou por culpa dos nacionalismos e 
imperiaJlsmos modernos. 

Ne,sa estranha vingança da praxis contra 
a teoria marxista, a China tem mostrado capa
cidade1~.t: evolUir mais depressa do que se 
podia · ginar. O pensamento de Mao passa a 
simples; ponto de referência, apenas enterrado 
o patriarca da Revolução: pode ter servido 
para utcar o país num determinado momen
to; mas ostrou os pontos fracos de toda teoria 
que .re indique direitos excessivos sobre a 
realidade. O fervor ideológico da Revolução 
Cultural resultou no quase desmantelamento 
da econtmia chinesa; e já naquela época Chou 
En-lai começava a ganhar a batalha contra os 
radicais; 

Problemas mais sérios resid~m na pfopria 
estruturl ditatorial do regime. E belo afirmar 
que o p+'o já não passa fome; mas se não há 
liberdad~ de crítica e de informação, essa feliz 
notícia pode ser apenas o relatório enviado por 
um chefe de província. Apenas relaxado o 
controle sobre o corpo social, com a queda do 
Grupo d~ Quatro, camponeses famintos puse
ram-se em marcha em direção a Pequim. A 
China continua, portanto, a enfrentar proble
mas incomensuráveis. 

esporte e as melhorias cons~guÍ~ 
anos recentes, das quais o seu c 
pondente faria muito bem em 
nota. Que eu possa também m 
nar, como prova da sincerid 
meu Governo para promover fal 
des no esporte para nossa com1 
negra, que Cr$ 450 milhões foraJ 
tos durante o ano financeiro ~ 
para aquele propósito, compan 
Cr$ 40 milhões para a promo 
esporte entre os brancos. 

O Incidente re(erente ao 
Papwa Sewgolum Infelizmente 
dadeiro, mas ele aconteceu há 
madamente 10 anos, e Sewgolw' 
ra está morto e enterrado. O do 
incidente é ressuscitado de tem~ 
prosseguimento à vingança 
internacional contra o meu paíl 

Entretanto, Incidentes desta 
reza não são tão incomuns em 

·mundo. O artigo Racismo será 
tigado, o qual apareceu na Fol

1 Sio Paulo em 18 de maio de 19. 
referência à discriminação cont 
tro negros brasileiros no Clube 
gatas Tietê, São Paulo, fato 
mais recente do que o incidente 
vendo Papwa Sewgolum. J.F. 
rios- Embaixador da Africa ' 
- Brastlia (DF). , 

Partido Municipali 

Na hora presente, muito fali 
organização de novos Partidos' 
cos. Temos ouvido pronunci 
no sentido de que tais organl 
devem começar pela· base e nã, 
cúpulas da elite dominante, e 
a finalidade de poder sentir mel 
anseios das classes menos favo 
e as necessidades mais imedis 
interior. 

Visando solucionar essa q 
ainda não lembrada por ningu€ 
ço a sugestão de que se funde 
do Mlnicipalista Brasileiro, d 
sa fonna, especial relevo ao v: 
Município como célula mater 
cionalldade, reforçando o prtnc: 
gal, jurtd.ico, de 'República Fecii 
do Brasil, consagrado na Const1 

federal. Ant6nio Luiz Marques 
.ta Maria (RS). 

Apelo de inativo: 

( ... ) É um absurdo que o d 
haja pennitido que empresas 
sem por dever à Previdência 1 
Cr$ 10 bilhões, o equivalen~ 
milhões de dólares. Estranh~ 
muitos dos devedores treqüenl 
riamente personalidades do O 
pleiteando e obtendo vant&J 
porque devem, o INPS não tet 
sos. E porque não os tem, faz v: 
ra quúnica para calcular as a 
dorias o mais baixo posslvel, r 
gar menos, criando mil portar, 
mas e ordens de serviços com ~ 
vo de confundir o segurado. É 
que as aposentadorias são 
xas... Mas o Presidente Flq 
pertencia ao Governo anteriô 

JORNAL DO BRASIL LTOA., Av. Brasil 
20940. Tel. Rede Interno, 264-4422- Er 
ficas. JORBRASIL. Telex números 21 2 
23262. 

SUCURSAIS 

S6o Paulo- Av. Pau listo n" 1 294- 1! 
UnidOde 15-8 - Edifício Elumó. Te\. , 
PABX 
Brasília- Setor Comercial Sul - S.C.S. -
Bloco K, Edir cio Denoso, 'Z' ond. Te ~., : 

leio HotiiDIIIe - Av. Afonso Peno, 1 500 
TeL 222-39~5. 

Niter6i - .: Amoral Peixoto, 207 · 
Telefone, 7> I. 2030. 

r 
Curitiba - .to Presidente Faria, 51 
1 03/05 - E ~ Surugi Te\., 24-8783. 
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basicamente, a mais d~ an011 de üdlaçáo 

'

em alto Divel, geradora da .1!I!Jllêncht de 
uma minoria, em detrimento 1la maioria do 
povo DriiS1lê1l'O que, em piucela considerá

i vel, vive em "pobreza absoluta", com i 
~disse o e . infla 

desencadeia a ambi ~esta a corru á , 
estimulando a subve~ das instituiçoes 
politicas. 

O Movimento de 64, feito para debelar 
esses males, fracassou redondamente. Isto, 
a nosso ver, não por força do predomínio dos 
militares, como pensamos, dado o generali
zado preconceito anticastrense. Aquele fra- , 
casso se deve mais ao "bacharelis.mg ecaoõ-8 
mico" que substituiu o "bacliililisroÔ>polÍtJ
cct.jurídico". No Brasil, infelizmente, ainda 

~ não chegamos sequer, em Economia, ao 
keynesianismo vulgar ou ao monetarismo 
friedmaniano. Dal o grave desequilíbrio in
flacionário em que nos encontramos, com as 
desumanas conseqüências. A alta ao pe~ ' 
leo, pelos árabes, tem sido o álibi que pre- -
tende justificar essa situação, ignorando-se portas para sugestões, nesse conílito, pode
o que ocorre em países com maior consumo riam ambos encontrar, parece-nos, esse no
"per capita" de petróleo importado. vo pacto. Seria ele o do . socialismo não-

Por sua vez, a I eja, em nosso Pais e na marxista aplaudido oor Kemes em sua 
América Latina o ge , daJ- 'l'êõria Geral. Afirmando a economia de I 
c\5m a · · · ominante, abando- mercado e a propriedade e a mlClatíva prlya-
na sua outrina social. Por falta dewnhêéi- das, exige esse socialismo, não só a reforma 
mentõ técnico da alternativa do socialismo profunda do sistemaíinanceiro interno para 
não-marxista <10 gua} nos fala Keynes e que o dominio da inflação e redução e elimina
remonta à doutrina de S. Tomás de Aquino, çà,Q aã tâXa de juros, mas também a denún
do "preço justo" e de condenação do juro cia do irracionalismo sob a égide de FMI dos 
(reabilitada na "Teoria Geral" daquele eco- sistemas bancário e monetário internacio
nomista), muitos dos membros da lúerar~ nais, que refletem o deplorável estado da 
quia católica são seduzidos pelo "marxism Economia Política, dominada pelas duas 
vuljfut'. Dêscofihecem eles os erros cometi correntes a que nos referimos antes. 

' ilõS'"Põr Marx no campo da Economia e da É fundamental partir da denúncia e da 
Filosofía,_l) que se Iriãriifesta através da transformação do FMI na Câmara Mundial 
e1iãriíâda Teologia da LibertaCão, ctijos re-ri Compensação de Keynes (lnternational 
flexos se eiftontram no documento de Pue- Clearing Union). Por engenhoso mecanis-

'

bla, "A evangelização no presente e .no mo, o "Plano Keynes", como é chamado, 
futuro da América Latina". Analisando me- leva ao equilíbrio e ao desenvolvimento do 
nos §!!Rel1lcialmente, à luz da teoria econô- balanço de pagamento das nações e nega o 
mica, esse documentõ se revela 1m · conceito do dólar ~moedas de países 
negar, lgua!Jnentero marxismo_. o capitalis desenvolvidos) ~~função de moeda 
mo e a economia ~ sem oferece de reserva. Esta benefic1a tais nações, espe-
ou, pelo menos mdícar, qualquer outro ca- cialmente os EUA, e os banqueiros interna
minho. Tudo isso leva a intewretações con- cionais, responsáveis, em grande parte, pela 
traditórias de diferentes memoros da Igreja, nossa imensa divida externa que nos obriga J 
como se observa nas dec!ãrações dos adep- a expoitar somentê para pagar juros. O 
tos da referida Teologia da I Jhertaqão e de~ êonceitoâê moeda de reserva que se prende 
seus oposi~Io e fora da Igreja. à teoria econômica clássica, tal como o juro 
ef LamentãVelriíêritê: o alentado docu.men.\\\ do dinheiro, foi aceito por Marx como ine
to dffiebla, que faz a êntíca das condiçõeslW rente à economia de mercado. Erro no gual o 
economico-socials da América Latina, não socialismo não-marxista, de Prou®on...JJe-
tem uma só palavra sobre a inflação e ar;ll e Keynes, ~u. F 
estabilidade do vãior dã moe®, condição Em suma, o que desejaríamos assinalar é 
essenciâl para_uma' sociêdade que prete.ude que a Igre·a uco ou nada derá encon-
preservar os direitos humanos. Na crise t!ar na obra de .o marxismo-
atual do Brasil, verificamos que represen- ~ninismo, a nao ser ac1 · áo ..., 
tantes da Isreia. com razão, afirmàffi. que a !;o:..!h:!o!!:m~e.w,:!:im~~lan~t~~!;..l{l,j.....,...._.~~~ 
riiãZ social depende da Justi~ nas relações VlZa era õ o que procurou, também, 
entre empregados e empregãdôies Precisa- acentuar o Pe. Francisco Videira Pires. que, 
mente o que evidencia o socialismo não- vindo de Portügãi, ennquece com ~u
marxista a que nos referimos acuna e em ra,e conhecjmpptolins.equtgocos do marxis
nosso artigo "Teologia da Libertação" pu- ~osso meio cultural, como professor da 
blicado neste jornal (3l!W9\ quando anali- ' PUC de Petrópolis. Comentou ele, em artigo 
samos a publicação da CNBB, Subsídios no JORNAL DO BRASIL, as ilusões de Frei 
~ Puebla. Assinalamos, então, qu~ tãiS Leonardo Boff, o qual, no mesmo jornal, em 
.ilibSldios, ao""rejeitarem o capitalismo e o_ artigo sob o título Marxismo na Teologia, 

I comunismo, manifestãvam-se contriií'ios à afirmou, violentando o ~nsamento. de Pau-J 
luta de clãsses, etc., condenando também a lo VI, que o "iiiãtenaÚSmo hisifüico" é o 
injusti · · , ÚJ!iCO instrumenfPrle teoria científica ao 
. cionar, uma só vez, !i intlacão e setn alcancedoscristãosparaentenderarea!ida
oferecer igualmente indicação de uma tar- ~ "e como um caminho de organiza-
cerra oostcao. ção, de formação de consciência critica e de 

to a I uma mobilização dos setores populares". 
influência pon erãvel e talvez decisiva, no 
grave ~onfl.ito social em que nos encontra- Santiago Fernonde.. economista, ,; autor de' ouro, 
mos, pedindo um novo pacto social, assim 0 Re líquia Borboro. 

como o Presidente Figueiredo, que abre as --------------
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Conclusão da página 9 

Importantíssimo ocont,.cimento, em suo 
passagem pela Arquitliocese da capital da Re
pública, foi o Congresso Eucarístico Nacional, 
realizado em 1970, verdadeira 11renovofãO na 
linha do Concflio". 11Ren_ovafão equilibrada", 
conforme sublinha em A Voz do Pastor {vol. 
VIl, pág. 7}, para advertir os fiéis de possíveis 
desvios, tendentes a · 11minimizar os socromen 
tos, o sacerdócio, a hierarquia". 

Por outro lado, pairava em seu espírito o 
aviso de Dom Leme à ''maioria católica ador
mecida". Daí, Cl exorlofãO, que frutificou, Cl 

maior parlicipafão dos leigos a servifo da Boa 
Nova. 

Em 1963, substituiu o Cardeal Dom Jaime 
Câmara no posto de Vigário Castrense do Bra
sil. · 

Por conhecimento de causa, não oponho 
emluJrgos à palavra honrada de Dom Geraldo 
ti' A vila, emerito Bispo Auxiliar de Brasflia. Pelo 
contrário. Rogo vênia para subscrevê-la. O de
sempenho de Dom José Newton - este o teor 
do JUdicioso pronunciamento - traduz-se no 
testemunho sacerdotal autêntico, na vida a ser
VifO de De~s e dos homens, no ministério da pa
lavra e da graca, num trabalho constante de as
cese, de esforco interior, o que significa um 
imenso dom tlé Deus. 

Eis o homo Del, na grandeza de sua obra 
apostólica. Fixo-me nas palavras de Isaías 

(52, 7}: 11Como são belos os passos dos que 
transpõem as montanhas, para anunciar o 
Eva"JJelho da paz". . 

Folguei de ver que, para substituir o ínclito e 
abnegado EiJiscopo, o Santo Padre João Paulo 
11 houve por bem apelar para o descortino, o de
votamento, a firmeza ortodoxa de outro eleito 
de Deus, o eminentíssimo Dom Freire Falcão, 
então Arcebispo de Teresina, hoje Cardeal. 

Ainda bem que Dom José Newton reuniu 
em oito alentados volumes - A Palavra do 
Pastor, obra afirmativa. De _bom combate e 
idéias claras. De sólida doutrina e marcante 
atualidade. Examinando-a, enfatizou Jaldiney 
Pinto de Figueiredo: o Arcebispo "deu resposta 

LETW~FL~ 

a muitas dúvidas e incerteza. Ninsuém, em Bra
sflia, diz ele, poderá se queixar de não ter tido 
uma informaf_ão firme e segura (Dom José 
Newton de Almeida Batista - 50 anos de 
Sacerdócio, pág 23}. 

Quem compulsar aqueles volumes, de ad
mirável unidade, verá que o autor é cioso do 
bem escrever. Sóbrio, correto, elegante. 

Empossado na Academia Brasiliense de Le
tras, aos 29 de abril de 7 98 7, detém a cátedra 
patrocinada por Jorse de Lima. Saudou-o, con
dignamente, o Acadêmico José Augusto Guer
ra, abalizado professor e crítico literário, que 
não teve dúvidas em proelamar, dirigindo-se a 
Dom José Newton: 11As páginas que escreves
tes, em várias oportunidades, alconfom nível 
antológico ". -

A perspicaz análise a que o recipientlário 
submeteu a obra do escritor alagoano, eviden
cia lucidez e sensibilidade literária. 

Desse modo, conceituo o patrono: 11Era 
poeta nato, cristão, regionalista, modernista, 
enfeitando seus poemas com recordacões da in
fância e os motivos folclóricos do tórrão nati
vo". No lance, transluz excelente súmula da 
produfãO poética de Jorge de Lima. 

Com respeito à evolucão do pensamento do 
autor i/e lnvenfão 'de Orleu, ajunta que 

"se fez nitidamente no sentido da interiorizacão 
progressiva • por meio de um processo de enri
quecimento gradual até à plenitude poética e à 
afirmafãO de uma individualidade autônoma". 

Impressionaram-lhe as páginas apaixona
das em qut~ o vote, 11refletindo a alma brasilei
ra", lastima a vida de pobres escravos, a ponto 
de reproduzir, na fala acadêmica, "Pai João" e 
11Neva Fulô ", poesias autênticas, embora sem 
méfTica e sem rima. Classificou-as de "acesa 
denúncia às consciências de antanho". 

Assim conclui a análise a que submeteu a 
contribuicão do patrono: "Parnasiano ou mo
dernista,' foi sempre 'o poeta', poeta gênio". 

. Louva o primeiro soneto, em decassflabo, 

N° 110 

composto pelo alafl.oano de 7 7 anos - 110 
acendedor de lamptões ''. . 

Em outro passo, traz à pauta uma produfão 
modernista do escritor, de título singularíssimo: 
11Poeta, poeta, não podes", na qual o autor 
nordestino autoriza o bardo a 11plantar flores no 
topo dos montes" e a 11plantar trigo nos vales 
do mundo". O que o poeta não pode, aduz 
Jorge de Lima, é 11extinsuir a palavra de 
Deus", é 11afas~ar a verdade da terra". 

Naquele discurso de posse, o Acadêmico 
define Tempo e Eternidade 11grande poema 
lírico-épico, •m que o autor se transfigura numa 
visão transcendente". Emite outro juízo consa
ll!ador: em Livro dos Sonetos e lnvencão de 
Orleu, o cantor atinge a ''plenitudeliterária''. 

Jorse de Lima, ao lado de Murillo Mendef, 
11abrindo os olhos ao sobrenatural, procurou 
restaurar a poesia em Cristo". A seu ver, cum
priu à risca o deslderatum, notadamente no li
vro Tempo e Eternidade. Não é outra a opi
nião de Tristão de Ataíde, ao classificar essas 
páginas. de 11grande e pura orle cristã". 

Com a isenção CJUe se impunha, o Arcebispo, 
guindado a cTitico, no elogio à producão do 

patrono faz esta ressalva: "há, em cerlÓs poe
mas de Jorge de Lima, uma forma involuntaria
mente hermética''. 

Poder-se-ia objetar que o reclp_iendário, na
quela oracão, não se deteve no 'romancista de 
CondongÓ", no "ensaísta de Proust", o no 
"historiador de Anchieta" e, acrescentaria, de 
Dom Vida/. Mos acenou aos ouvintes com esta 
justificativa ou razão concludente: "Jorge de 
limo_loi, acima de tudo, um poeta". · 

E hora, sras. e srs., de fechar o discurso. E 
fechá-lo, para abrir festivamente os portas do 
Academia ao coestaduono Dom José Newton 
de Almeida Batista Pereira, homenagem a que 
tem jus por sua obro imperecível. 

Que os luzes do vosso espírito, proeminente 
arcebispo e acadêmico, iluminem esta casa ele 
Cultura. 
Oração proferida na sessão solene áe 7 7 áe maio áe 7 990. 



Pensador por vocação, com sensibilidade e experiência 
político, impelido pelo senso objetivo, latente em suas aná
lises, não lhe moviam indagações ou compromissos doutri
nários ou ideológicos. Sequer incova os escritos de citacões, 
com o empenho de mostrar eruclicão. Trazia para o debate 
lição assimilada - sedimentada é a palavra - no exercício 
dos três poderes: na vivência ou experiência política, admi
nistrativa e judiciária, como deputado estadual e federal, 
governador de Estado e ministro do Justica e do Supremo 
Tribunal Federal. · 

Escapa ao objetivo desta avaliação, o exame, uma por 
uma, das questões por ele suscitadas com determinação crí
tica. Cinjo-me, por ora, a destacar duas propostas político
estruturais que sustentou: a representação das classes no 
Senado e a instituição do Poder Coordenador. 

8) REPRESENTAÇÃO DAS CLASSES 
NO SENADO 

D epois de Alberto Torres, é claro que o Brasil não parou. 
Sobrevieram novos fatos, muitos de magnitude 

histórico-social. 
Não há esquecer que, 1934, tivemos, por instâncias de 

Getúlio Vargas, a representação das categorias econômicas 
e profissionais ou a representação classista na Câmara dos 
Deputados, eleitos. os seus membros, pelos órgãos sindi
cais.Erom,00 todo,40 deputados. Consulte-se o Decreto n• 
22.569, de 20 de abril de 1934. A iniciativa não teve êxito, 
inclusive, à época pelo despreparo dos delegados. 

Havia, portanto, dois tipos de representação. Os eleitos 
pelo povo constituíam-se de 214 representantes. 

Ocorrem-me dados ilustrativos. 
A Câmara Alta, por força da emenda de abril de 1977, 

fora integrada por membros eleitos através do sufrágio di
reto e membros nomeados, conhecidos por "senadores biô
nicos''. Não é tudo. No Governo Juscelino Kubistchek, hou
ve proposta de emenda constitucional, não aprovada, 
criando, no Senado, ao lado dos Senadores eleitos, os Con
selheiros do República, que seriam os antigos Chefes de Es
tado, medida inspirada no precedente nacional do art. 46 
do Código Político do Império e no precedente alienígena do 
ort. 59 da Constituição italiana. Os Conselheiros seriam pri
vados do essencial: a iniciativa e o voto. Contrário ao proje
to, com acrimônia, advertiu Afonso Arinos, à vista das limi
tações impostas, que os ex-Presidentes transformar-se-iam 
em funâmbulos, em duendes, em fantasmas lastimáveis, 
que correriam entre as cadeiras na hora da votação e fu~i
tiam paro os corredores, já que na hora das iniciativas nao 
poderiam falar (O Som do Outro Sino), pág. 23). 

Gilberto Amado, em Eleicão e Representacão e José 
Augusto, em Representacâo Profissional n'a Demo
cracia (Rio, Pongetti, 1932) pronunciaram-se, veemente
mente, contra a experiência malograda de 1934. 

Entre as conclusões a que chegou o segundo, sobrele
vam as seguintes: 

"Não há argumentos teóricos ou práticos - diz José 
Augusto - que justifiquem sejam entregues ao interesse 
particular de um grupo ou de uma classe, ou às vistas unila
terais de um técnico, assuntos, como os legislativos, que só 
podem resultar da ocão e da deliberacão de quem esteio em 
condições ·de traduzir as aspirações 'gerais e os interesses 
coletivos'' . _ 

"Mesmo que houvesse ar~umentos justificativos em 
teoria da representação profissional ou sfl'ldical, no Brasil 
impossível seria praticá-la, de vez que lhe falta o elemento 
primário e essencial que são os grupos econômicos e sociais, 
as associacões profissionais, as corporacões e sindicatos 
que só exi'stem em pouquíssimas capitals ou cidades de 
maior importância, e assim ficaria a Nação brasileira sem 
re.presentação, ~~ governada apenas por limitados e raros 
nucleos urbanos . 

Superado o argumento ad tempore, pela irradiaçãf:) 
dct movimento sindical, parece-me, ainda assim, desacon
selhável a representação. Sou também partidário da "cola
boração técnica, consultiva, sujeita ao pronunciamento su
perior da assembléia política''. 

C - PODER COORDENADOR 

O Poder Coordenador fora formulado, esclarece Oliveira 
Vianna, para coibir as oligarquias regionais, refletidas 

no espírito de facção e de campanário ou no coronelismo e 
intolerância dos mandões. Consulte-nos sobre o coronelis
mo o notável contribuicão da Vitor Nunes Leal. 

A intencão de Torres era transformar esse Poder num 
centro permanente de orientacão e equilíbrio. Conseqüente
mente, de estabilidade polítfca e administrativa. Não há 
dúvida, o quarto Poder fora esboçado com nobres 
objetivos. 

Constituir-se-ia de vinte membros do Conselho Federal 
e de representações estadual e municipal. 

Traduzia, em parte, a revivescência de instituições do 
Império, dotado que fora de atribuições políticas do Poder 
Moderador e consultivas do Conselho de Estado. Vale a pe
na consultar, entre outros, Tobias Barreto, A Questão do 
Poder Moderado r e outros ensaios, Vozes/IN L, com 
excelente apresentacão de Evaristo de Morais Filho; José 
Honório Rodrigues _: Introdução às Atas da Conselho 
de Estado, vol. I, Senado Federal, Brasília, 1973. 

O Conselho de Estado foi extinto pelo Ato Adicional e 
restabelecido por lei de 23 de novembro de 1840. 

O Poder Moderador figurava na Carta Constitucional 
de 1824. Era exercido pelo Monarca, que atuava como ár
bitro, inclusive entre os Partidos. Visava a "imj:~edir o cho
que entre os demais poderes'', para assegurar-lhes harmo
nia e estabilidade. Foi inspirado em eroposicão de Benja
min Constant, autor do Cursa de Pahtica Cónstitucional 
e célebre .doutrina dor político liberal das primeiras décadas 
do século XIX. 

A influência que exerceu sobre os constituintes e baluar
tes do Império só é comparável à de Guisot. Compreende-

·l;uN..-t:;K 

se. A Constituicão de 1824, foi influenciada pelo liberalis
mo francês. Consoante Afonso Arinos, "adotou e adaptou 
idéias, mas não instituicões" (A Constituição do Impé
rio, "Jornal do Brasil", Rio ele Janeiro, 24 de marco de 
1974) . . 

O entendimento da responsabilidade pessoal do Mo
narca no exercício do Poder Moderador, foi o que prevale
ceu, de acordo com a tese sustentada pelos conservadores e 
rechacoda pelos liberais. Pimenta Bueno, o mais autorizado 
intérprete daquele Estatuto Político, autor do clássico Direi
to Público Brasileiro e Análise da Constitulcão do Im
pério, editado em 1853, defendeu o entendlmento dos 
conservadores. 

Segundo a proposta do pensador fluminense, o Poder 
Coordenador teria ampla competência, eleitoral inclusive. 
Neste ponto, -e desenterro questão superada- com po
deres para a verificacão e reconhecimento de mandatos dos 
eleitos: Presidente dá República, Vice-Presidente, Senado-· 
res e Deputados Federais. Nas áreas estadual e municipal, 
sujeitar-se-iam, os eleitos ao mesmo processo, através de 
Procuradores da União, delegados do Conselho Federal nos 
Estados e delegados especiais nos municípios. 

Numa perspectiva histórica, acentua-se que, no regime 
da Constituicão de 91, fora assegurado aos Estados compe
tência para legislarem sobre matéria eleitoral, no que con
cernia às suas próprios eleições de âmbito interno. 

Porque os tempos mudassem, instituiu-se entre nós, 
com maior acerto, em termos constitucionais, a Justica Elei-
toral, parte integrante do Poder Judiciário. · 

Deploro expressar dúvidas à viabilidade da ousada 
concepção do Poder Coordenador, mais idealista que obje
tiva, ainda que proposta e referendada por Alberto Torres. 
Pela complexidade de sua composicão, sobrecarregaria a 
aparelhagem governamental. · 

D - CENTRALIZAÇÃ_O E 
DESCENTRALIZAÇAO 

A lberoo Torres não defendia a centralização absorvente e 
sem peias, conquanto porfiasse pela preservacão da 

unidade nacional. A prova é que expendeu o notórlo con
ceito: "A carta geo~ráfica do Brasil é um imperativo à au
tonomia provincial' . E tachou o seu projeto reformista de 
''complemento do regime democrático e federativo, sugeri
do pela observação de nossa vida e pela experiência de 
nossas instituições''. Claro que o vigoroso publicista não ig
norava que o federalismo traz implícita a idéia 'li e descen
tralizacão. Mas, o que ele defendia, como veio a defender 
Oliveira Vianna, era a "descentralização organizada". A 
saber, em termos, limitada, que não atirasse pelos ares o 

r. rincípio maior da unidade nacional, cuja preservação e de
esa constituem dever precípuo de todo cidadão brasileiro. 

Insisto em que a suo proposta fora formulada na vigên
cia da primeiro Constituicão Republicana, em que predomi
nou o estaduali~mo com 'sérios óbices à atuocão federal. 

A auteridade nacional - não no sentido ámeacador de 
autorilorismo- é um constante de sua obra. De outro lado, 
sr:ntiu, como poucos, a necessidade de ampliação das fun
côes e do poder do Estado na sociedade moderno. Tal como 
leon Duguit, autor do Tratado de Direito Constitucio
nal, também Alberto Torres defendeu uma "concepção 
realista do Estado'', o que lhe proporcionou visão corres
pondente do Governo, compatível com as novas exigências 
sócio-econômicas. Daí, a defesa da intervencão do Estado, 
seja na ordem econômica e social, seja na ordem tributária 
e financeira, com inevitáveis; limitacões à autonomia 
estadual. · 

Sem disfarce, a Reforma constitucional de 1926 levou 
em conta o fortalecimento do Executivo. Mas o Código 
Constitucional de 1934 reagiu à idéia. Era acentuadamente 
federalista. 

Sua posição em prol do fortalecimento do Executivo e 
sua conviccão centralista foram consubstanciadas em plano 
de organizacão nacional. Reparem na fórmula conseqüente 
com a seriedade e a lucidez de seu espírito: . 

''A autonomia dos municípios e dos Estádos não é mais 
do que uma concentracão mais cerro•-la do tecido governa
mental em torno do Município e do ':.:stado; mas, o tecido 
não se interrompe, nem se cinde, para formar núcleos inter
médios: continua-se e entrelace-se até completar toda a 
trama da organização nacional, que termina, enfim, no 
relevo mais forte dos poderes federais. A verdade é, entre
tanto, que os governos estaduais, no regime da nossa Cor.~
tituicão e, ainela mais, com a interpretacão que lhe empres
tam; concentram efetivamente a força política nacion,..l. ~i
vidida, assim, em vinte eixos excêntricos". 

Fiel a tais princípios, bateu-se pela unidade proceuual 
que viemos a consagrar. Foi mais longe, manifestou-se con
tra a dualidade da magistratura. Importa em afirmar, de
fendeu a plena federalização da Justiça. 

VIl 
PROPOSTA E LEGADO 
- NACIONALISTA 

T orres serviu de paradigma às gerações que o sucede
ram, tanto por sua identificação com os problemas bra

sileiros, como por sua reacão às manifestacões apátridas, 
ou, para falar à moderna; por seu discurso nacionalista. 
Nesse ponto, ou seja, neste compromisso com o Brasil, 
antecederam-no, sob prismas diversos, Sílvio Romero e Eu
clides da Cunha. São- os três- espíritos enlevados pelo 
Brasil. Em nenhum deles, vislumbro o patriotismo de vistas 
curtas ou mal assimilado. Para dizer tudo, sem o espírito de 
medida. · 

O publicista fluminense não cedeu à influência estran
geira, er no plano da organizacão política e administrati
va, quer no da or.9anização de nóssas riquezas e no esforço 
por defendi-las. Essa posiçãcnfeshtmida não só marca a sua 
personalidade, mas caracteriza a grandeza de sua obra, cu-

EN-EZE 

ja releitura seria utilíssima à solução da problemática ho
dierna. No segundo decênio deste século, com admirável 
perspectiva histórica, entrev=u muitas dificuldades por que 
passamos. 

Ponto importante a sublinhar: expostas de forma segu
ra, suas concepcões desbravadoras mudaram a mentalida
de política brasileira e o comportamento dos dirigentes, sen
do estratificadas em normas de conduta nacional. "Os seus 
livros - consigna Afonso Arinos de Melo Franco - contri
buíram bastante para as transformacões constitucionais que 
sofreu o Brasil a partir de 1930"JO Som de Outro Sino, 
Rio, 1978, pág. 178). Em ver ode, o ideário torreano 
incorporou-se aô acervo de nossa cultura. 

Na revisão de 1926, prevaleceu o nacionalismo econô
mico. Igualmente, na Constituicão de 1934. Afora a nacio
nalizacão das minas e das fontes de energia elétrica, 
estabeleceu-se o monopólio de certas atividades aos brasi
leiros. A Carta outorgada em 1937, a Constituição de 1946 
e as posteriores, a vigente inclusive, mantiveram a diretriz, 
ampliando-a. 

Alberto Torres ensinou aos contemporâneos, como urge 
ensinar às gerações de agora, que somos brasileiros. Preci
samos compreender o Brasil e dar-lhe maior apreço. Para 
mim , seu pensamento, manancial ordenado e riquíssimo, 
está enraizado no que é nosso. Permanece vivo. Foi pensa
dor dotado, digamos assim, do lnstin de Nacionalida
de, título, por sinal, de pequeno ensaio literário de Macha
do de Assis. 

Os livros Organização Nacional e Problema Na
cional Brasileiro, assegura Oliveira Vianna, são, "u.., e 
outro, ft,mdamentalmente brasileiro na sua inspiracão''. 
Sua "política nacional", insiste o autor de Problemas de Po
lítica Brasileira (2a ed., E. Nacional, São Paulo, 1947, pág. 
259): "é uma política nossa, sem laivos estrangeirismo, 
sem influências de além-mar, sem amasela deplorável des
sa ''bíblia-sugestão'', de que fala, num dos seus livros, Oli
veira Lima". 

Esse é um dos traços de seu pensamento político. 
Ao folhear a obra de Alberto Torres, deparei com u~ ra

ciocínio, capaz de desvendar-lhe o senso nacionalista. "'Eis o 
texto: 

''As idéias, em que se baseiam os estudos sociais e polí
ticos até hoje feitos sobre a nossa vida partem de postulados 
e dados analíticos ou sintéticos, inferidos da vida da evolu
ção dos povos de existência multisecular e do seu progressi
vo desenvolvimento em regiões densamente povoadas, sob 
a a cão dos fatores ornidários da formacão e desenvolvimen
to das velhas sociedades e civilizacões: Estas idéias não têm 
aplicação à interpretação dos fenômenos dos países, como o 
nosso, criados por descobrimento, corn sociedades forma
das por colonização; nem à solução dos seus problemas". 

Ao longo éle seus escritos, fugiu aos artifícios, 
apegando-se a critérios realistas de pesquisa e análise 
social. 

Antes da publicacão dos seus livros básicos, Alberto 
Torres feriu o tema "Capitais estrangeiros", em estudo de 
primeira ordem publicado no "Jornal do Comércio", do Rio 
de Janeiro, em 8 de dezembro de 1912. Definiu a posição 
brasileira em face do problema que ainda hoje nos aflige. 
Partindo de observações irrecusáveis acerca de nossa orga
nizacão econômica e social, teve intuicão do futuro. Com 
efeito, há mais de setenta anos, já nos ádvertia, com deste
mor, "sobre as imprudências financeiras que se estão prati
cando em nosso país''. Exortava-nos ao estabelecimento da 
''ordem econômica'', isto é, de ''política econômica organi
zada'', no intuito de favorecer a producão e o consumo. Or
dem que seria implantada "em benelício dos que traba
lham e em benefício dos que consomem". "Não há- pro
clamava em 1912- nem tendência espontânea para a pro
dução, nem política social e governamental organizada pa
ra estimulá-la e fundá-la em bases estáveis''. 

Categórico, assegurou que não poderíamos permanecer 
à mercê de ''operacões de mera especulacão ou de explora
ção aventurosa"' nem de "transações e 'negócios de natu
reza inteiramente artificial". 

Só economicamente estruturados, teríamos condicões e 
meios de iniciar a exploração -le nossas riquezas, sem de
pendência comprometedora . 

Formulou críticas à colocação de capitais alienígenas no 
Bra.sil, "obedecendo exclusivamente ao interesse dos es
trangeiros'', sem as necessárias medidas acauteladoras dos 
interesses nacionais. · 
' Comentou em letras claras: ''As operações de crédito 
que se estão fazendo, com capitais estrangeiros, valem as
sim, economicamente, tanto quanto emissão de papel moe
da, indo produzir e acelerar negócios artificiais, cujo ônus 
recairão todos sobre nós, por efeito de nossa inferioridade 
incontestável' '. 

Deve-se notar que, mais tarde, na magistral Oracão 
aos Mocos 1921, Ruf Barbosa, 9ue fora ministro 
da Fazenda nos primóréUos da Republica, conce.ntra-
do na matéria, deu-lhe Igual relevo: · 

"Não busquemos os caminhos da volta da situa
cão colonial. Guardemo-nos da protecão internacio
nal. Acautelemo-nos das invasões econômicas. 
Vigiem~-n~s das potências absorventes e das raças 
expanstontstas". 

No particular, ajustam-se, nitidamente, os con
ceitos de Ruy e de Torres. 

Apesar de tudo, o analista de O Problema Nacio
nal Brasileiro não se deixou vencer pelo pessimismo ou 
pela inquietacão. Confiava em nosso povo. Reparem nestas 
palavras: ''l'emos vigor e caráter'', que nos asseguram 
''energia necional' ', à base de ''uma forte consciência pa
triótica, de sincera e viva solidariedade cívica, de s;sa 
confianca na capacidade moral e material da nacion -
de, de ruminosa esperanca na realização de seus des s, 
pelo trabalho e pelo critério inteligente de todos". · 

A advertência e o protesto de confianca exprimem, cla
ramente, o legado nacionalista de Albertó Torres. 
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Aos Wotas habitUais, que teimam A t • t d J ,., 
:k~~~~ara~refor:oeocomb~~ ~ en reVIS a e oa 

uma dústrla sórdida~ ..:~o- r 
nai.B 9ã"nlomç.~o-áq_~ar ~ Só um rematad~ ou fingido mo
cofres urguesla crédula e aterrorizada, "I cente, que os Hã"de montão" em nossos 
as declarações do Sr João Amaronas, diri- dias defrontar-se-á com alguma novidade 
gente do PC do Brasil, publicadas no último na entrevista do Sr Amaronas. O lfder do PC 
domingo pelo JORNAL DO BRASll.., bem do B é apenas um bom eomunista ou seja 
poderiam ser fulcro~m i~ um márxista Ítmático total e entlanhada:ll 
esses defensorêãiiõ" - ",e ~,mente p~o. ftsi_ia e._me~pa-
por elés considerado alltO ao tratemo convi- ra meriU!har~ urbw e 
~ democrático~utlvels na sua hebetã- camponesa, no preciso momento em que ele 

ãSiílce, Sla!!I'Ul'glca e croruca. e seus camaradas, de todos os grupos, fac-
Joio Amazonas é um velho ativista mili- ções e células- só aparentemente dlssiden-

tante, cwe aoma larga folha de serviços ao J'7 tes em termos de divergências Internas -
PC a uma perfeita identidade com os prlnc1- sintam ou percebam que o fruto está real
pios da dialética revolucionária, ~l mente maduro e o slnal verde aberto à 
pe~~te em potencial contra a coiiSumação de massacres assaltos e exter-
~JUl~~~que só lâuntos em massa êtnn-iuso de todos ' náo assumiu alnaa a sua nat.ural...§lln • · 
depredante_em face da sem~l;]Ulece.§,Sária e meios e Instrumentos, da tortura ao !uz!la-
dura contênção que lhe e imPi)Stã .(Laos r menta, do poste de rua erigido em forca ao 
se~los nossos el1clentes ór- afogamento e suic1d1o compulsório. 
dõã de repressao. 

No exato momento em que os jornais Não 5e pode deixar de reconhecer, nas 
anunciam o pregão da Justiça, recrutando • declarações do Sr João Amaronas, uma lide
para depoimento um velho e honrado gene
ral ~ quatto estrelas, com toda uma ex!s
tênela dedicada ao Brasil e ao Exército, o r 
General Ednardo d'Á~lo, reaparece o 
áfJ'oao Aíííãi)nas, Sõb oS!gnõãã anistia e a 
proteção da abertura, a proclamar sem ro-\ 
deios· que o Partido Comunista do Brasil 
está pronto para acionar a luta armada no 
pais, multo embora, por enquanto, a nação 
ainda náo se mostre amadurecida a~-1 
cadeaine8@~a-~. As- ' 
sim c!õmo quem diz: ftca para um pouco 
mais 'tarde, quando estiver no "ponto" ... 

Amazonas 

'Í) -
' (") 

estólido, basbaques e encantados com 

::r 
~ 

Fol, náo resta dúvida, multo opoGun& a 

t
abertura dos jogos e exesc1clos da tellipora
da profética pelo Sr João AwmL~~ai:tiZOIIUIII88~1A. A J 
petl,ljj~..a..~te. que é a marcado seu 
terllperameBtõfêVb!ucionárlo, náo veio cer
tamente acrescentar nada, mas con1lrmar a 
objetiva lnte!!Ç_ão dos comunistas no B!!§ll. 

l:siã, agora, sabêr esperar. Ver quem vai 
dar o ~ntaDé lnlcial. a sa1da. De minha 
parte estou certo de que o povo brasllel 
ainda conl1a nas suas Forças Armadas. 
estas contam com a delegação nB.cional . · 
ra ~ no momento. • 
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HUMANAE VITAE preserva el amor 
conyugal en todas sus dimensiones 

Uirma' e·l ex-ministro bra>Silero Gera•ldo BezerrCIJ de Menezes. 

El ministro Ge1·aldo Beze. 
rra de Menezes, catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Federa! 
Fluminepse, antiguo presi· 
dente dei Tribunal Superior 
del Trabajo del B1w,il. l';:tv.· 
vo en. Bogotá y Mt.del!ín. Hl'
presentó, a su país en dos en
cuentros : 1 a ti noamericanos. 
Formaron parte, así mismo 
de Ia ~l~gación l>rasileíia, 
el doctor Moacyr Veloso Car
doso de Oliveira, conocido 
profesor ~· jurista y el padre 
José Coelho de Sousa S.J., 
benemérito educado;:. 

Doctor Geraldo Bezerra de Menezes, ex-ministro dei Bra. 
sil, presidente de la Federación Brasileiía de Congregao 

ciones l\iarianas. • (Foto de Repórter-IMECSO ), 

Tuvimos oportunidad de 
entrevistar al Dr. Bezerra, 
quicn ya había representa
do al . Brasii en el I Congre
so Mundial de Laicos er no
ma, en otro idéntico cn los 
Estados Unidos y quien pre· 
sidió cn 1967 la delegación 
de su patria al C.:ongreso de 
Buenos A ires y es presiden
te de la Confederación Na· 
cional Brasileiía de Congre
gacioncs Marianas. 

!·1. -se i1npone, continuó el Dr. 
Bezerra, una acción propia y co 

- der a sult)ar. y a mÜitlPlicar".
(Declaraciones a tL OBRE· 

RO CATOLICO, agosto 18-24 de 
1968). La prjmera pregunta que 

hicimos al doctor Bezerra se 
reurió al motivo de su veni
da a Colombia, es decir, so
hre los dos cP.cuentros a los 
tball's ha asistido. 

DOS ENCúENTROS 
INTERNACIONALES 

1 rajuda de} seglar en pro del 
desarrollo de los paises de A 
rnérica l,atina. Es evidente qu• 
ellos deben actuar con amplia 
libertad en el terreno político-· 
social. No podemos huir de una 

LA HUMANAE VITAE 
Nos atrevemos a hacerle una 

pregunta, doctor Bezerra! tia 
Encíclica sobre la Vida Huma· 

-EJ primer encuentro, · teni· 
do '" Boeotá dei 18 ai 20. de 
agosto,. con ocasión dei XXXIX 
"ngreso Eucarístico Interna· 
Cional, lo ntismo" qil'e el se;tun-

+»_ que ~. t.er,!llinal" en. 
ll~fhín. . . dir.i&i~. 
último an ·. buscar llr.icoo 
clinación ~ la unidad entre los ' 
representantes de los movimien 
tos nacionales e internacionales 
de apostolado en nuestras tie
rras, con amplio intercambio de 
ldeas y experiencías. Fueron 
enfocados con seriedad los pro· 
blemas comunes en medio de 
las inquietudes reinantes. Tene· 
mos necesidad de ajusta1·nos a 
las exigencias dei apostolado 
moderno delineado por el Se· 
gundo Concilio Vaticano y por 
el magisterio pontifício. Cons· 
eientes de las responsabilidades 
y compromisos de los católicos 
frente al mundo actual, esta· 
mos dispnestos a trabajar en 
unión de la Jerarquia en este 
esfueno de renovación. Hemos 
querido no solo hacer los aná· 
lisis y emprendt!r una planifi. 
eación, sino descender a una 
actuación eoncreta para la pro· 
moción del hombre latinoame 
ricano, qur. es urgente. 

identificación y un compromi· na, será respetada, mejor aun, 
150 con los problemas de nues seguida por los católicos? 
tro tiemoo. Sólo así será más -Como católico, -nos respol 
productlVo nuest;;:o apostolado de- reafirmo mi fidelidad a Ia 
y la defensa de los valores cris- doctrina emanada dei magiste· 
tianos en el mundo. Esta tarea rio eclesiástico. Por la grande 
reclama una visión amplia ~ , Y valionte Encícliea dei Papa 
objetiva de esos problemas, pa· Paulo VI, la Iglesia Católica ha 
ra cuya solución hemos de apro- dado ai mundo una palabra ofi· 
vechar basta el máximo los in& cial de su magisterio sobre es· 
trumentos técnicos, especial• te problema tan palpitante y 
mente la investigación social, complejo de la natalidad. El 
nmo aconseja el VaUcano ~ Vaticano Segundo, en la Cons-

- ...,_ . · titución J,umen Gentium, sobre 
-EI encuentro de Medellín, la Iglesia, reafirmó el principie 

dei 27 al 30 de agosto, tuvo de Ia infalibilidad de la misma 
como finalidad la actualización Iglesia y dei Papa a1 anunciar 
de las Congregaciones o Comu- verdades de fe y de costumbres 
nidades de Vida Cristi~na: _de nacidas de Ia rev~ución. En la 
acuerdo · con nuevos pnnCJpJOs Encíclica su Santidad iasis-
generales, sin que ellas pierdan te en que babla "eu virtud dei 
su espú·itu fundamental Y es- mandato confiado por Cristo,. 
pecífico de escuelas de forma· y para dar respuesta a estos 
ción y evange)ización. Hemos graves asuntos en nombre de 
visto la necesidad de compro- su Magisterio. Es preciso más? 
metemos a buscar la unidad e~ -sólo los que quieran torcer 
tre , las Congregacionill . Y }as ~ la verdad, prosigue el doctor 
demás asociacio~es de apostola· : Bezerra, podrán buscar escap• 
~o . seghtt •. 'Co~~,-~---~UJll.-.. torias ai sentido dei pronu~cia
dacl b~ .~ "!~' .~il :'AD.Il-;1 miento papal. Y uotemos baen: 
gelo ftcrsst, 'idft fuera reelegi- el documento pontificio no pae 
do como ·presidente de Ia <!on· de ser examinado mezqaiaa-
rencia Nacional de Obispos. . mente bajo ua rótulo que diga: 
dei Brasil, que "el l!!spíritu qu~ / "anUpildora... Lt ••• 61 
debemos tener no es el de d1- ~------ -- -- · 
vidir, sino que hay que apl'en-



tende, antes que nada, es pre
servar el matrimonio, la fami· 
lia, la sociedad, preservando y 
exaltando el amor conyugal. Y 
preservándolo "en todas sus di· 
mensiones, como amor unitlvo, 
procreativo, fecundo, como ba· 
se y centro de la vida de los 
cónyuges", según acentuó el 
obispo Dom Lucas Neves. _j 

EL CONGRESO 
CARISTICO, 

u~ pttgunta . a 1'queniatto
,~.,.,s.côn el .objeto d«t con• 
"frl~}lr a i!ustrar ai dtn púfiH· 
co~ ~ tqué dice usted sobre los 
Co~esos Eucarísticos; no ha· 
brá perdido oportunidad y re
sult'f anacrónicos? 

-_ror el contrario, nos res· 
pontif el doctor Bezerra, el Con 
gres1_ Eucarístico nunca fue tan 
actual. El Concilio Ecuménico, 
en la Lumen Gentium, definié 
a Ia Eucaristia como "sacr• 
mento de la ley nueva, dotule 
se alimenta la vida y el aposto· 
lado de los fieles, y que prefi· 
gura el cielo". Una auténtica 
piedad eucai'Ística impone que 
se una al memorial dei Sacrifi· 
cio de Cristo la exigencia de 1? 
..tri~ '~"" .., iiltí ft~ lll 
fuente. Sólo el hombre que ha· 
ya perdido la fe en la presen· 
cia real y que niegue la acción 
redentora dei misterio eucarís
tico podría limitar la misión de 
la Jglesia al esfuerzo, que cier· 
tamente, se hace necesario, en 
pró de la integral promoción 
humana. Este esfuerzo es un im 
perativo de conciencia que se 
desprende como corolario dei 
mensaje de Cristo. 

-Ahora bien, los Congresos 
Eucarísticos pue:len ser una co
sa pasada? No y nunca. Preci· 
samente acabo de leer un estu· 
dio dei Padre Henri Hobsteins 
S.J. sobre "La Eucaristia, Sa· 
cramento de la Unidad" en la 
revista "Christus" de Paris y 
allí el autor sale al paso de 
quienes sólo se preocnpan de 
resaltar los efectos "humanis· 
tas" y "sociales" de la Eucaris· 
tía y parecen querer convertir 
la Misa en un "meetlng" y a 
Cristo en un militante más de 
la reconstrucción social. Verda· 
deramente la Eucaristia es s• 
cramento . de la unidad y 1 .. 
Congresos Eucarísticos m.ejor 

qne nada le dan esa fisonomía 
y hacen Jegible ante el mundo 
ese carácter. 

-El Congreso Eucarístico de 
Bogotá, por la manera como se 
celebró, fue un estímulo, un 
grande estímulo, para que se 
Jilr[r.ee la unidad, deseo de Cris 
to y del Vaticano Segundo. 

LA PRESENCIA DEL 
PAPA PABLO 
-Pablo VI hizo sentir, aiia· 

de el doctor Bezerra, con sus 
gestos de auténtico Vicario de 
.Cristo y sus palabras de Mensa· 
jero de la Verdad, el profundo 
sigftificado dei Congreso, ese 
"Vínculo de Amor". La presen
cia dei Papa en tierras colom· 
bianos constituyó una gran dá· 
diva, un mojón histórico para 
el continente suramericano y 
para. toda Latinoamérica, que se 
esfuerzan por adquirir unidad y 
armonioso desarrollo. 

IMPRESJONES DJi 
COLOMBIA 

--- ';_Diga a sus lectores, no_:; pi. , 

de el doctor Bezerra de Mene· 
zes, _que estoy seriamente im
presionado con el progreso de 
Colombia. Sorprende a quiea 
viene a este país un grado ya 
muy alto de civilización y, para 
el observador cristiano, la gran 
fe de su pueblo. Este es practi· 
cante de las virtudes humanas 
y cristianas como la hospitali
dad, muestra un gran dinamis
mo que promete mucho y tie
ne los ojos puestos en el future 
con mucho optimismo. 

-Me impresh)llaron. especial· 
mente los órganos de la pren
sa colombiana, bien presenta
dos y mejor escritos, lo misme 
que las universidades e instita· 
ciones sociales que pude visi
tar en mi estada en este gran 
país. 

Así terminamos .nuestra con
versación con quien . es uno de 
los más altos representantes 
dei laicado activo ·en el Brasil 
y prominente jurista y hombre 
de trabajo dei hermano país. I j 

----""'- 11 

EL DBRERO 
CATOLICO 

Un Semanario de Orientación Crlst1ana 1 Progresis&a 

DIRECTOR: Ramón Abel Castaõo T. · 
ASISTENTE: P. Santiago José Ostlina. 

JEFE _nE REDACCION: Marco T. Morales G. 

SERVI CIOS: IMECSO, France Presse, USIS, tt;oti· 
cias Aliadas, Servicio Nacional de Noticias Católicas, 

King Features Sindicate. 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
C alie 5'7 número 49-44 • Oficina 55 •• Teléfonos: 41·10-06 

y 42·23-05 •• Aptdo. Aéreo 44·11 •• ApWo. Nal. 328. 
UNA PUBLIC.\CION DE IMECSO. • MEDELLIN, 

Editacl" en IOÍ· 'talleres ele EL QIARIO 



' &
 



« Q_P,_elév!'Y-·~?..,- t/~, 48-40-496 '/ 
.:...=...-

~~~ .... ry, lf"f'. çP~.,, ~-- ~~-~~ 
""' . " -<!/.-#1...~_./,N , .._.. ~-- ..t'~· ._ ,: 

...... 

" .. pa~ _,. ........ ~-~11 <--
-4. . ~ 

~~,..,- --··~~ ,... ........ -, _. ~-.t;. 
N ' . """ . .., . ........... -

~
~,.l-e • • """#C'~~ <---'~-. ·~ ,., ~ 

~ q -.t'.-.c.---' - . , ,• --?- ! .... i ~ 
~"" ~-·~ /- y-- ...... é .. ·~--= ..... 
~ • • ,. ...,.1. 

·-c..c~,·r~ ... ~~~-c.--· ~ ~...., 

-;? q:,.~~ ~ :;_ _:;2., ! ~_,é; S' 

~/....e---; •~'----~.,..,. . ....,...._,..~c.. 
..e - ~:-~; 7"~·-- fo--·~-rlf!'__~-i 

-~~, <1. ~--·:::>--c.-~~~ 
7 --_ ~ ,/ --~~~ . 
-<..~, ~ ~__,...e;...'l ~:>;-.;e, m ~ 

_e/....e. -df'-..c, _...:_ ~"'*~ .;:__ _J...,:.. t--~-~ 

_;:)~,.c._c..é. - "4 :>.. [..-c.::;>~~;;>--, •·-.11 
~ ...- ~-f!" -_ ~--· ( ~,...s.4'.&;..._} 

. (--........ . 
~7~)\., .A!.~(_;)-..;;._ ~ ... ,.~.-

~- ~-~~--<-4..._ /..,.. .. -I 
t?' ~, 

_c;,_;)~ ' -;o-e._;,."" J ~7 -. <.C-t ( ·/til• ~ , . ... 
~ ~-~-~~c-_:~-.,;) ...... 
_:>~ .....- _.,._,_ ' '--~- ....... ~~- ::>_ 
~~c.-.. J. 

"::2 ~ ,_ - ---' ~. ~ ~,.....,.,_,.~, . ~•~ r .,~ ..... ~ ~ 

-;Y~d, ~- ;:,.."'),, 
DO SABIO AO BOM - Fac-shnile de caria escrHa pelo sible 
José Geraldo Bezerra de Menezes, uma das mais altas upHIIIÕell 
do peDSament.J jurídico brasUeJro, ao médico LaelaDo P~ 
que aUava i sua. competência de proflalllonal ele medlelna - \. 
incompad.vel bondade. . 1 
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