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Tristão 

• 
Cristo, porém, não veio criar, veio 

" completar. Coll!o velQ __ renovar. De modo 
que o espír"ifiLde n:;hõvaçao é a 
lição simbólica desta data suprema de 
uma Fé que tem de ser renovação coti
diana de cada um de nós. Daí dizermos 
que o espírito de Natal não é de uma da-

li ta do ano. Mas de cada manhã do ano. 
Devemos renascer cada manh!. E mesmõ 
cada noite. pois o próprio s no é uma 
forma de renascimento cotidiano. Uma 

o 
como o atual, de cada Uft\ 

de nós. d'e renascer a cada -I mento da vida. Pois a tendência à mot
ti ê tãn natural em nos como a sede de 
~ E a segunda grande lição do nas
cimento do Cristo, isto é, da vinda de 
Deus ao mundo segundo a nossa Fé, é que I v~ ver é uma luta contínua contra aa ra.
zoes de nao viver ou de desyive;. isto é, 
de procurar conscientemente a morte. 
Estamos mesmo, neste momento violen- .)( 

'f. 1Q... da História da humanida~assistin-.;,.,~~J.;~~~~~~ 



• 

que se encontram numa encruzi.. 
_. ...... , .... , entre O Sl,l!cjgio, O holocausto e O f 

heroísmo. Entre _greve_s de fome, ~9toa 
ou assassinatos nas prlsoes;.Jochas. v1va.s 
de bonzos no Vietnã e até de paname
nnos na Suécia ( sic) . Demonstraçao tan .. 
gíVe1 dessa vizinhança entre a vida e a 
morte, através da angústia QU do deses-r 
~ro, ct!ja resposta e cuja solução só po
demos realmenté encontrar, nessa segun
Qa lição de Renovação diária, na vinda de 
Cristo ao mundo, neste "dia de Natal". 
Que não é um dia mas uma era, um sim
bolo, uma pou~da da eternidade no ~IIV:•o.· 



~--.....-Considerações sobre o SínodO 
Tristão de Athayde 

• 
Quanto à segunda hipótese, 

Isto é, de que tenha havido real
mente nessas conclusões do Sino

.., do, O que parece aHú lnul't!_88iuúl. 



------.,..'---Tentativa fal\lada _ ___........_ 
Triltão tle .4tlaaytle 

S B Julgo ter haVIdo uma lon
P. premeditação para o gesto 
fel&o e para a proclamaçio 

deafelta, no próprio dia 12 de ou
tubro, pelo modo com que .JU!!Ó
P- te úbllci aóUDe 

que os 
tos capitais desse documento 

malogrado representam, claramen
te, Dio 86 o aumárlo de um pro
~ do Governo, mas a súmula 
do que, ionge de ser Ul!)a resenba 
4D .,. é quase o oposto. Eis aa 
prlnclpala criticas apresentadas. 

nossaa rel&çõea com o regime cas
t.rlata, por mala que repudiemos 
as suaa rest.rlçõea aos dtreltoa hu
manos, eapecialmente no que tan
ge à liberdade de Imprensa. E por 
acuo podemos, neeee ponoo, atlrar 
pedra.s DO Wlhado de qualquer vlsl
Dho? 

3) Beceall.a-to •o Gonr
no de Anpla. Eaae reeonheclmenoo 
foi Igualmente um dos atos de pre
vidência diplomática de nosso Go
verno. Alláa, toda a nossa política 
africana de reconhec:lmento e de 
relações com essas Jovens nações 
negras, tem aldo um dos pontoa 
mais louváveis de nossa posição In
ternacional. Se continuamos a 
manter relac;õea diplomáticas cóm 
um Governo que'pratlca o mais ab
Jecto racismo, como o da Africa do 
Sul, seria uma verdadeira aberra
ção se fõseemoa mudar nossa ati
tude em face dos IQVemos africa
nos de Inspiração marxista. Mais 
do que nunca, o principio do plura
lismo ideoló«leo e Dio o do manl
queiamo fartaa.lco é que d e v e 
JUlar nossa 'política exterior. 

U IWalleleelmeato de reJa
ti~~ eea a República Popalar da 
Cblaa. Re1açõea dtplomátlcal com 
um pala Dio representam nem 
coincldêncla nem dJacordancla com 
o seu reatme politlco. Se 8Õ man
t1véaaemoa repreaentantea dlplo
mátlcol e'ID paiaea de regimes Iguala 
ao 00810, t.erlamol ele romper com 
a ma1orta das naçõea do globo. o 
lf&Dde perigo que esti correndo a 
humanidade," especlalmente em fa
ce do prop'eiiO teellolóllco ·dos 
... de ~ pela mlincla 4) Voto anU-deDII&a u ONU • 

E' mláer Dlo CIIIIDf1DM1Ir aDU..-.. 
rti!MIJU·-e'".-.r-... - J:tllrilo com .ma lt 't:llllabiltfo

Ullm para o advento de 
uma terceira pena UDtversal, ain
da mala cataatróflca do que aa que 
aaslnal&ram a primeira metade 
deste século. A China 6 uma reall
dade Internacional tio coaalderi
vel como alo os Bastados UDJdol ou 
a Rli8ala. Se por medo do tmpula
llsmo, poüt1co ou econ6mleo. deuea 
colosaoa, fôaaemos nos refugiar num 
~~clmWmwfariaa.1co,estanamos 

condenados à morte por aafbda po
lltlca, econõmlca e cultural. o esta
belecimento de relaçõea dlplomátl· 
caa e econ6mlcaa com a República 
Popular da China fol um doa gran
des acertos diplomá~ de nosso 
atual Governo. 

I) Altsteaçio ao voto IIOim o 
retomo de Cuba à OU. Esse retor
no é lnevlti'fel, se qulaermoe pre
servar um minlmo de unidade pau
americana. Alnda nesse eaao, o plu
ralismo ideológico, tão amplamen
te promovido pelo grande ex-Presi
dente Batael C&ldera, da Venezue
la, é um ato de bom senso lntema
donal que 16 o aectartamo pode 
condebar. Se mantermoe relações 
dlplomáUeaa eom. paliei amerlca
._ dl dlllduru dlnltlatu. como 

dmtmoiiH' 

so não houve, que GODJte. nem uma 
coisa nem outra. 

5) Reulllões de politleelltrul
lelros, em Paris, para fmadar aa 
Partido soeialls&a. 8e algum dia for 
fundado, como é desejável, um Par
tido aoclall.sW. entre nóa. como exis
te em todos os palaea realmente 
democráttcoa, as reuniões prepara
tórias terãO de ser feitas aqui e não 
~o estrangeiro. Se al1 se fazem, a 
ser verdade o que conata do mani
festo, seria o resultado da exlatên
cla de emllrados políticos. que não 
gozam, em noiaa terra, do dlrelto 
de fundarem Part1dol lep.18, com 
a ezlatêncla de um aut6nt1eo plu
rallamo partidário, báa1co de toda 
democrac~ de fato e não apenas 
de nome. Sou até parttdárlo, como 
Já escrevi, da legallaação, tanto de 
um Partido comunlata como de um 
Partido reacionário entre nós. Se
ria o melhor melo de evlw a In
filtração, nos Partidos democráti
cos, de extremlamos da esquerda e 
da direita. 

6) Inv.udu eentra a estna
tura da Sepranfa Naetaal. A hi
pertrofia do concelto de Seprança 
Nacloaal tem lido de tal modo re
COD!Ieclda. ...,...... ,.. .-rt-

crescer, a UDIItl'UII.Cie DOCleliitlii 

Uzá-101, pela ~==-..:= todosospaiaea 
mocrátlcos. 

8) Domiale pele .... 
eeonomla Daeloul Bale dolllliD11\\ 
nb momen~. é conteMiwl. Mal f( 
privatlamo econômico abloluto se
rá tão nocivo como eaae apregoádo 
capltallsmo estatal. 

10) Col'l'Qtle ........... 
Eatade. Todo combate 1 eorrupçio 
comprovada será evidentemente 
benvlndo. 

' Desse esdrúxulo PfOII'&ID& de 
governo, através das criticai u
gat1vaa ao atual alatema, 1e CODClul 
que teríamos um curlolo 
estatismo polit1oo abeolato• 
a um absoluto prlvatlamo _...,.~ 

mico. Como todo absolutismo, 
esse duplo absolutismo ainda JDal._l~ 
indesejável que o atual. 

o malogro da conaplraçio, por
tanto, foi um bem para o 
Resta saber até que pcmto 
profaDdaa auaa railea JdeclilJIIIOI 
práUcaa. B se o aea •-• 
menaneo será .,._a·-
Jlglo~ 



QUANTO maior a onda que 
se opõe ao Presidente 
Carter, no seu próprio 
pais e fora dele, mala 

~cresce por ele meu ~peito. E 
mantenho, apOI 01 ucoa me
ses do seu Governo, a lnútU sim
patia com que acompanhei sua 
campanha, cUja vitória tanto de-~ 

:) cepcionou e Irritou nouo ao..r 
verno.-



Jõ~{'AÕ \ 

Tristão de Athayde 

P ODEMOS encarar a passa- do amplo e global em que deve
gem do estldo de fato, em mos colocar o problema dessa gre
que nGS encontramos, para ve de fome, é apreciar racional

o estado de direito, a que inequi- mente a natureza dos presos polí
vocamente almeja o consenso da ticos. Há quem negue essa natu
maioria do povo brasileiro, neste reza especial. São os reacionários. 
momento, por dois prismas. Ou Há, por outro lado, quem conside
por um método dedutivo. Ou por re o crime político mais grave do 
um método indutivo. Ou a partir que o crime comum, como susten
da finalidade, isto é, do que deve tam os comunistas mais ortodo
ser. Ou a partir da realidade, a xos, já que, para eles, o ser hu
saber, do que é. Ou impondo, de mano é apenas um produto da so
cima ~ra baixo, um novo mode- ciedade e não tem direitos pró
lo politico, decretado pelo sistema prios anteriores a ela. 
em vigor. Ou propondo uma solu- Uma visão moral objetiva não 
ção jurídica, partindo das bases pode adotar nenhuma dessas in
para a cúpula. E da situação au- terpretações radicais. o ato come
toritária vigente, de exceção, pa- tido por motivo político, mesmo 
ra uma situação futura, norma- que contrarie disposições legais 
lizada por uma legislação consti- vigentes, tem por si uma finali
tucional democrática. Como sou dade moral ou política perfeccio
partidário de método indutivo, is- nista, que deve prever penalida
to é, partindo de uma situação de des muito meno'res e mesmo jus
fato para uma situação de direi- tificativas de ab.solvição final. 
to, passo a resumir o caminho que Quanto ao regime carcerário, exi
me parece aconselhável, a partir ge um respeito ainda mais estrito 
de fatos atuais mais prementes e do que é exigido pela própria cri
até trágicos, mesmo que já este- minalidade comum. Se há toda 
jam em parte solucionados antes uma gama de atenuantes ou diri
de publlcado este comentário. mentes para c r i me s comuns, 

1) 0 fato atual, mais ftQI~AT\'t" -.·---·- mais para Crimes de in• 
K.. .. ~fllC~talí<1&41~ moral e política. O 

não justifica os meios, mas 
atenua a sua gravidade. E pode 
até eximir de culpa. Logo, o res
peito aos direitos humanos dos 
presos políticos deve ser ainda · 
maior que o dos presos comuns. A 
mentalidade que nega a distinção 
entre estes dois tipos de crimina
lidade ou que opina pela gravi
dade ainda maior dos delitos de 
ordem política é uma mentalida
de retrógrada, impolítica, antiju

cada pelos presos políticos
quartel de Frei Caneca. A gr3ve 
de fome não é uma tentativa de 
suicídio e sim um ato moral per
feitamente legítimo. A legitimi
dade moral de um ato é medida 
pela sua intenção, pelo meio uti
lizado e pelas suas consequências. 
No caso presente, o meio é a gre
ve, processo em si moralmente in
diferente. Segundo o principio da 
dupla consequência, se resultar 
de um ato uma eventual conse
quência má e outra boa, o ato se
rá legítimo. O suicídio é moral
mente ilegítimo, porque visa di
retamente à morte. A greve de fo
•e, porém, longe de visar à mor
te, visa à vida e até a vida em 
mais abundancia. Logo, não é 
uma tentativa de suicídio e sim 
uma ação na mesma linha do ato 
heróico, que também admite a 
eventualidade da própria morte, 
embora não desejada. Logo, a gre
ve de fome de nossos presidiários 
políticos é perfeitameirt.e legiti
ma, em face Qa ordem moral. O 
primeiro pa• pPrtanto, no mo
mento, para a instauração de uma 

rídica e imoral 
3) No caso concreto de nossas 

instituições políticas e da alme
jada passagem de um estado 
anormal, que dura há 13 anos sem 
solução, para um estado normal, 
de respeito ao nosso passado e às 
exigências do nosso futuro, nesse 
caso o problema da anistia aos 
presos politicos se impõe, como 
um ato de descortino público e de 
absoluta fidelidade às nossas tra
dições históricas mais respcita
veis, tanto militares como civis. 
Decretada por um regime que en
feixa toda a força em suas mãos; 
num pais em perfeita ordem pú
blica, como afirmam as au torida
des e para um povo cuja violên
cia: é esporádica e cuja mansue
tude é aominante, essa anistia 
política será o primeiro passo pa
ra o consenso na liberdade do dis
senso, pelo respeito recíproco dos 

des individuais e de justiça cole- • 
tiva. 

4) Se um tratamento huma
nitário e equitativo dos atuais 
presos políticOs é o primeiro pas
so para a passagem pacífica de 
um estado ele tato para um asta
do de direito, o processo jurídico 
de reconstitucionalização pode 
operar-se por duas vias: ou pela 
aplicação de um projeto constitu
cional •ditado pelo sistema vigen
te; ou por uma legislação votada 
,POr uma Constituinte, eleita pelo 
povo em pleito livre e convocada 
especialmente para essa finali
dade. 

• O primeiro método é o que o 
Imperador Pedro I adotou em 
1824, depois da dissolução da 
Constitufute de 1823 e que os cur
sos Jurídicos procuraram implan
tar e justificar depois de 1827. O 
segundo é o que deve resultar de 
século e meio de vida nacional in
dependente. Ao longo deste ses
quicentenário bistótlco, o que 
houYe politi~te em nossa 
História OJI loi a.tor.gaação de uma 
consciência-: -01\rlc$ crescente em 
nosso povo, a~~ de todas as 
distorções ainãã'VrgenteS; ou terá 
sido um tempo desperdiçado pela 
permanência do espirito confor
mista e apático de um povo, ma
nipulado e não conscientizado do· 
seu "compromisso histórico", co
mo dizem os italianos. Ou somos 
realmente um grande povo, digno 
de um regime de participação dos 
dirigidos na obra dos diriJtmtes; 
ou então teremos desperdiçado o 
século e meio de nossa indepen- . 
dência política. Como acredito na 
primeira hipótese, rejeito o pro
cesso elitista de imposição de uma 
Constituição, como aconteceu em 
1824, e só admito ~ .P~ ra
cional de uma mobilizaçao nacio
nal, para que o novo regime, el}l 
perspectiva, s~ja menos ~bitrá.
rio e mais estável que o VIgen~~ 

Em qualquer das duas hipo
teses é preciso começar pela solu
ção dos dramas atuais mais ur
gentes. Pelo respeito, portanto, à 
greve de fome dos presos políticos; 
pela volta dos exilados ou ba~d~s, 
na base de uma ampla arust1a; 
por uma reformulação constitu
cional, não imposta por decreto,. 
mas votada por uma Assembléia 
Constituinte especialmente con
vocada para tal fim, através de • 
eleições livres. Eis como vejo, nes-
te o caminho para 

braatle1ro, em aua 1101:~ 

rdem jurídica autêntica, entre 
ós, é resolver satisfatoriamente a 

sente greve de fome, que põe 
risco de vida dezenas de seres 

... IUWLDOS. 
~ O segundo ~no senti- direitos humanos, em um~~e -t ~~~~~~~~~~~~ polltieo de!ft.ettltfeõ 1W 41Dercfa..: ..:.. 



f---------Universo torcionário---........ ~ ".JS" 
... 3-~1 :t'J:.-

QUANDO em 1964 logo após o 
movbnento de abril, come
çaram a aparecer as prl
melras denúncias contra 

torturaa pollelals em Recl!e, o en· 
tão Já 1nUm_orato jornalista Már
cio Mello Fiâ.nco Alves foi apü'rãr."" 
tn loco, o que havia. de verdade em 
tais denúncias. Contou-me, de vol
ta ao pedlr-me que escrevesse, co-

'í.mo flz, um pequeno _pretáclo ao seu 
ft llvro revelador desse lado negro da 

···revolução" - que a m.aloria das 
vitimas com quem conversara lhe 
pedira. que omitisse qualquer iden
tlUcação. Caso contrário, nega
riam tudo o que lhe haviam con
tado em confiança. Tal o temor 
natural daa represálias por parte 
dos torturadores. Multas cartas, 
nesse sentido, tenho eu mesmo re
cebido. E estou certo de que to
dos os advogados, de presos poll
tico.s ou não, guardam por segredo 
profissional, ou mesmo a pedido 
das v1timas, um arquivo terrlvel 
de.:>se.> bastidores sombrio.s da nos
sa realidade atual. 

As revelações ncenres do mais 
famoso desses caus1dicos, o ~pro
fessor Beleno Frag3SO, .foram ape
na. um pequeno d1o de luz ~ 
elllf tlreYU iDterkína ~ q_dé vi• 
ft!DOI, .mn eaber. Clfar.lamente en
volvidos. Ves por outra lemos tam
bém, oum esWo ttanspa.rentc de 
sermão encomendado, a retratação 
de alguns condenadas, refutando 
denunc1as de maus tratos, e penl
tenciando-se, especialmente no ca
~ de "crimes'' politico.s, de sua 
parl.lcipação em movimentos sub
versivo.s. Esse estilo particular, de 
patente lna.uf.entieldade, ficou fa
moso na memoravel denúncia de 
um arceblSpo contra doJS de seus 
irmãos no epJ.scopado. O estilo não 
é apenas a face aparente do ho
mem. E' também o avesso das apa
rêncl.as. Uma confissão lnconlessa
da. A imagem ou a másca.ra da ver
dade. O reflexo ou a negação da 
autenticidade. Há um estilo da 
verdade e um estilo da mentira. 

O medo da.a represálias leva à 
negação dos tatos ou às falsas con
fissões. Dal a quase impossibilida
de de conhecer e de se comprovar 
esse universo alucinante, distorcido 
e torclcollsta, da tortura, que é o 
aspecto mais monstruo.so da atmos
fera de amblguidade em que vive
mos. Quma era de guerras e ~vo
luçõea como & nossa. Dal uma an
n1dade evidente entre o clima se
creto da censura e o da tortura em 
que nos movemos em tais épocas. 
ou em regiméa polittcos de arbí
trio e falsa legalidade como o nos
ao. De ves em quando, entretan-

uma truta • abre e a luz noa 

Trisroo de Athayde 

permite entrever o que está para 
lá do que vemos ou sabemos. Neste 
ano de 77, já tinhamos tido um mo
mento de furtivo descerramento 
dessa cortina de tu.maça, com o 
episódio dos dois mlssionárloa nor
te-americanos no Recife. Como no 
caso da agressão contra. o Bispo de 
Nova Iguaçu, cUjo inquérito aber
to, como quase sempre, não deu em 
nada. Ou antes, revelo11 o propó
sito de se encobrir toda & respon
sabllidade dos verdadeiros cul· 
pados. 

Agora., mais uma oportunldade 
se apresenta para levantar a corti
na, com que a suposta repressão à 
crlm1na.lidade se converte em nega
ção da justiça. Ou, pelo menos, no 
propósito de manter a atmosfera 
de ambiguidade em que vivemos. E 
de estimulo ao terrorismo. Pola o • 
binômio terrorismo-repressão é in
separável. Na mêdlda em que a re
pressão se utillza de métodos vio
lentos e inumanos, os métodos de 
contestação das instituições vigen
tes parece que se tornam propor
cionalmente violentos e inumanos. 
Na medida em que a censura pro
cura ocultar a tortura, como méto
do normal de pretensa detela du 
wp~_, .. ,,... 
ce orpnJIIc;Ao .,.ra::r da 
contestação e da subveraio, num 
processo de c.l.rcularldade 'ftclosa, 
irremovivel e inBOlúvel. Na medida 
em que os inquéritos, abertos para 
a pretensa apuração de responsa
bilidades, terminam como terminou 
o inquérito sobre o Bispo de Nova 
Iguaçu ou contra a prisão lnfqua e 
os maus tratos aos dois mJssl.oná.
rlos norte-americanos, a inl.quida
de prossegue, de parte a parte. E 
a atmosfera de impo.stura em que 
vivemos continua a rimar com cen
sura e com tortura. e - a ser ver
dade, a despeito da rima. 

• 
Se o relato dos doa mLuioná

r ios conseguiu romper o muro do 
silêncio, apesar da impunidade 
dos responsavels pelo que sofre
ram na prb"áo, nova opoctunídade 
se apresentou, em outro caso ago
ra, pa.ra contlrmar a verosimllhan
ça das chocantes revelaçõea das 
vítimas e a Impunidade dos ver
dadeiros culpados. O novo tato re
velador é a carta que um aubver
sivo condenado a mala de 60 anos 
de pr~ão, enviou ao Arce~ de 
São Paulo, rogando-J.be que a 
transmitil>Se à Oom.l.SSão de Dke1-
tos Humanos da ONU e à An1Btia 
Int.ernaclonal qoe, em tellJ esco
lha, acaba de receber o Prém!Q No· 
bel da Paz. Perdlao por um, per-

dido por tudo, W"l penudo * O 
seu autor, Manoel Henrique .-r
reira, antu de telatar lonp.DDte 
os maus tratoa que aofreu, e oa 
nomes doa aeua alepdoa .._., 
para que delataMe . compt.DIIe.llol 
e ae retrata• de suas con~ 
ideológicas, num quadro totalmen
te inqulsitorlal do léculo XVI, to
ca num ponto cruc1&1 de tala mé
todos 1n.1quos de arrancar conns
aõea • delaçôee verdadeiras oa tal
aaa retratações. 

A um condenado 1 prlalo, pr&• 
t1camente, perpétua, por arlmea 
polltlcos, o J"elato da ftl"daM su
pera o nat.ural temor daa repre
aállas, que levam tantos, com to
da a razão, a negar de púbüco o 
que, em eesredo, relatam da ver
dade. Dlz o autor deaaa car1.t. dra
mátJca.: "Nesta CODd1çlo, ~~Dto
me em condiç6ea, por CODbeci
mento de causa, para, atra'ria dea
.se depolmento, eaclareGer e de
nunciar de que modo 1e dio euu 
retratações e o porquê daa ~u 
se prestarem a fazer tal col.ú. tD
do contra. os aeua ldeaJI (pelól 
quais d1as antea lutamm e • acba-

vaa ~toa a dar a vida~ 
ele.l) .aiD~, I.Dcentlftlldo ( ~ ••...---•re*le- 't dt' 
seua ex-oompazahelnll e ~ 
os". E declara como "'viVi nmaa 
altaaçlo deesaa e fiz um pron'lbl• 
clamento público renegando ml .. 
nha prática anterior". 

Esta conflasão verdadelra.men· 
te patética • extremamente rara, 
pola seu autor se expõe a tnmen
da.a represállal que podem üater
ae contra sua pessoa na prid.o, t 
um documento da maior lmportan· 
cia para ajuizarmos a verdade que 
se esconde para lá do muro do 11-
lêncio que nos separa desse univer
so inumano, fechado ao nosso co
nhecimento e vedado a qualquer 
1nvest~.&ação de autoridades ~ 
peitas, tanto nacionala como ln
temacinna.la Será por laao que um 
falao aentlmento de naelonalflllno e 
de 10bêrania opõe um n4o. ca&eló
rico e indignado, a qualquer ten
tativa de verificação de atentados 
contra os dlreltos human01, em 
nosso território? 

Se o universo concentracüm4· 
rio tol o mala trAgico espet6culo 
que o totalitarlamo noa proporcio
nou. depois das auerru cR lflf • 
1939, o Wllveno torcfon4lrlo ftiD 
completar esse quadro tnfern&l que 
supera toda a I.JnaiinaçAo danteeca 
ou goiesca. E noa prepara para cbe
p.rmos l perfeição suprema du 
elinJcu palqulâtrlcaa de muti.Çio 
da penonalldade para c:rtme. po
üttcoe, como na w.ata Scnrtll~~ 

• 
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An há pouco, quem tinha co
nhecimento da exlatêncla 
doa trabalhos da Sociedade 

Braallelra para o Proll'ea&o da 
Ciência era o pequeno grupo de 
clentlltaa que a tinham fundado e 
continuavam a mantê-la a multo 
custo. De repente, aó se fala nela. 
E a realtzaçio da 29a. reunlio 
anual de uma asaoclaçlo da qual 
praticamente o ll'ande público 
nunca ouVira falar durante 30 anos, 
ae converteu no maior aconteci
mento cultural do ano. 

Qual a razio de.saa Inespera
da mudança de atitude? Multo sim
ples. i que o Go11emo, ou pelo me
nos certas autorldadea públicas, e 
&lpDa doa aeua eapoletaa parla
mentarea, a converteram em vítl
mL V1tlma do obacurant1.smo cul
tural, em que uma oligarquia po-
11tlco-m1Utar converteu a nosaa vt
da Intelectual, aubmetlda a um re
,une de eenaura e de ameaça, que 
tolhe a liberdade de .esplrtto. E pu
lOU a colher, em au.s malhaa, a 
própria liberdade de -espirlto elen
tlfteo. 

Mala uma vez, entretanto, o 
llll1 mo ..mr ao bem. E o blto 
~da teUDIIo. realllad& na 
maior concha actatlca da naciOna
lidade, 8lo Paulo, velo colocar-lf! 
ao lado do moVimento de protesto 
estudanW do Braall inteiro, como 
lendo uma espkie de pleito eleito
ral, cujo candidato eleito foi a pró
prta oplnlio pública nacional, con
aarrada por uma impressionante 
unanimidade. Quem não deve não 
teme, lembri.vamoa nós, a propó
alto da Indignada negação gover
namental em face de acusaçõea es
tranplraa contra o de.wespeito aos 
direltoe hwnanos em n011110 melo. 
Agora, podemoa acreseentar, só 
quem teme a verdade é que ~nta 
sllenclar as cdtlcaa e impedir o 
diálogo. 

O motivo evidente levantado 
contra essa reunlio anual de eien
tLstaa (Inclusive pela própria c prt's
tlgloaa Universidade de São Paulo, 
que ui dlm1nuida deae incidente> 
é que, na reunilo do ano passadO, 
houve criticas aeveras ao Governo. 
Ora, quem tem medo de criticas é 
que nlo e..tá .seguro do que diz e do 
que faz, até meamo para retratar
ae, quando errou. Oa próprios clor
.., deua IareJa, que acolheu a& 

para o 'leU conciave 
anual, do abertos u criticas e dia
taiS&-. A IFeJa os manta, mu 

• e8CODde ou protege com uma 
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cortina de 3lléncio. Se os mantém, 
é mesmo que oa conaldera lnabalá
v~is às criticas e discussões que há 
2 mil anos os acompanham. 

Acontece que a ciência não tem 
dogmaa. Suaa verdades estão cons
tantemente exposta.; às discussões 
e às contestaçõea. E' desses debates 
contlnuos e dessa livre exposição 
dos contestadores QUe provêm a 
força e o prestigio da ciência. Criar 
obatáculos a eaaes deb&tea constitui 
a mais antlclenWlca da& atitudes. 
Quando essea obstáculos prOvêm, 
direta ou indiretamente, confeas&· 
da ou lncontesaadamente, de um 
regime politlco, é a prova mai.l pa
tente de que ea.se regime .se eeu.te 
tio fraco e tão lnaeguro que nio 
ousa enfrentar a luta ao ar lllvre. 

• 
Mala uma vez, dizlamos, pode

mos tirar desse episódio negativo 
uma lição positiva. Ou mesmo ruais 
de uma. A primeira, no plano da.; 
idéias, é que nio se pode deter o 
ralo com a mlo, como dizia Mário 
de Andrade, que se vivo toase te
ria sido um dos participantes mais 
entualaataa desse lneaperado con
aresao nacional de ciência e reli
lliq, Pola, a BeJlJDda Uçio, ainda 
no plano du idéias, é que cada dia 
que passa vai permitindo que se 
restrinja o ab.Lsmo, que, nos 86eulos 
anteriores ao nosso, .se cavou entre 
ciência e religião. 

AssiStimos, neste nosso século 
de contradições violentas, no senti
do do mal como no sentido do bem, 
a uma aproximação entre rellglão 
e ciência, que parecia Impensável 
no século passado. Tanto por parte 
da Igreja Católica, a mais vJuda 
pelo cient.iflcl.smo ateu, como por 
parte da comunidade clentitiea, há 
hoje uma abertura reciproca em 
face da outra margem desse Rio da 
Verdade, sob.re cuja corrente nos 
debruçamos, de parte a parte. na 
ansla de' atravessá-lo. Um Tellhard -de Chardln aerla pra.tlcamente im-
possFvel no .século de Darwln. Isso 
da parte da Igreja. Um .Jung seria 
outrossim lmpossivel, por parte da 
ciência, no .século de Baeckel. Um 
He1senberg ou um Einsteln, seriam 
Impossíveis há um século. Tanto 
quanto uma Academia Pontlficia de 
Ciências. Entre nós, a hipótese dt 
uma Universidade Católica acolher 
um congrea.so de homens de ciên
cia, (lue J mala tamoa das nosau 
Univeraldaclea oftclaia St' NCUIOU 

praticamente a receber, é extrema
mente slntomáuto. 

Aliás, no seu admlrtvel .... _ ... ::o~.. 
ao de abertura, o prealdente reu
nião, o Internacionalmente famoao 
quimlco proteaor Mauricio Rocha 
e Sllva, fez com grande nnura de 
espfrlto a apologia do espfrlto clen
títico, ao mostrar que uma das con
.sequênclas desae encontro era pôr 
tim ao multl&aecular contllto entre 
os clentlata.a e t. IrreJa, a propósito 
do cuo GalJleu. BvQcando o nome 
de Pierre DuJlem, que na sua mo
numealal m.urJa das Idéias Cien
tifleal u ~· Média, em 1908, 
colocou o eplaódio GalllPu em aeus 
devidoa termos, acrescentou: "Hoje 
o caso aerla resolv1do com um Slm
póalo na Reunião Anual da SBPC, 
em que G&UJeu seria arguido por 
eapec1aJ1Jias no &~~Unto e provavel
mente depois de muita discussão, 
Galtleu teria perdido. porque na 
realidade, tudo indica que a Terra 
é o centro do mundo e que o Sol e 
todos os planetu e estrelas giram 
em tomo da Terra imóvel, de acor
do com o ponto-de-vista da IgreJa 
e do bom senso. Só numa seaunda 
ou terceira reunião da SBPC ~ 
u provu d84 novas luas de lúp!Wr, 
daa f&ae.l de~ das marcbU 
aolara e tudo mala que tet1a _,. 
vencldo os sócios da SBPO de Qúe 
GaWeu estav\ certo e os ~ 
lleos de Pádua e de PLsa, errada~; 

Por ta da SBPC e de uma 
troca de idéiaa multldlsclpllnarea, 
Gallleu foi condenado a um allh
cio confortável na aua proprdedade 
perto de Florença, reJttlndo 'lu 
slopn predileto; "eppur ae mu~. 
escrevendo panlletos e 1191'01 que 
enviava .subre,ptlclamente aos eo
legu do Norte, onde havia mafl U
berdade e os dlrettos humanos eram 
ma 1 s respeitados... Proponho 
(polsl uma moçio a ser aprovada 
pela Assembléia-Geral, que o caso 
de Galileu deixou de constituir 
atrito entre os clentlstu brasile1-
ros e a IgreJa. repruentada, em 
8io Paulo, por um homem eacla
recldo como Dom Paulo Evariato 
Ams." 

Essa nota deliciosa de lu•oar 
terá sido, .porventura, a maior ll
ção do bem que a liberdade de ee
pirtto pode truer a todol, cover
nantes e governados. 8e u cltScUI· 
dades criadas por essa retm1lo da 
SBPC 
nosao. 
em nós, 
laiiJilelll'neceu4~· 
e Juvenil to.mvao 
toa obltúa!OII 3J?-16 



N A hora em - com a 

=:.ncs:•:: .. ~.~~-
nsuu~w-r J'gr. 

.. eltm&& ... mala 
túnel de ablol'I&Ueo poli

Uco, O fX!!D1Pio da apauba raia 
no horlllonte como dm& verda
deira eetreJa d& DI&Dbi. Depois 

de uma~~ de • ~~ Ml.!lf'ht~iD iii ~r 
D~ que por V8!CLVI.s-
1UIIlbramos no céu eacaro hoJe 
ae tranaformam em estrelas ca
dentea, depola deasaa quatro dé
cadaa de tl'evaa dlt.at.orlai.s, a 
Espanha reasurp, intacta e re
Juveneaclda, como o verde doa 
nossoa .utões norde8tmol depoia 
daJ aecu. Será que tambêm M
ta.ftlaa, nóa e ~ deleeDden
te, ~a 40 aDOI de ma
rrém até que volte o venlef 

~ 
Para os que fazem da liber

dade e da intellg6nda, do Di
reito e do Oonvivlo o único cli
ma digno de nossa qualldade de 
seres huma.D06 numa IOCiedade 

Vllll&da, a perspectiva é real
mente desanimadora. B DO en-

verdadeiro beról pela lf!fí~IIO
da lntaqlbWdade de 
tlldes máximas, dUI'&Ilte 
décadas de recalque fOJ'OidO, 

Três. ou antes, quatro .,_,.,_A ... ll'" 

sonalldade8 se destacam, nuae 
e,$petáeulo qui deve aer um mo
delo, particularmente efieaz pa• 
ra e,$te continente, em que a 
hlspanldade tem tantoa pecados 
a purgar, como outraa tanUa 
Uções a fornecer. E as dessea úl
timos dois anos resga.tam w
dos os pecados se realmen
te não forem sutocadaa no 
JWJcedouro. Essaa quatro perao
nalldades, que Já aeon. passam 
a figurar no brazão de armaa 
pací!ieaa da história eapanhola. 
e mesmo mundial, são: Adolfo 
Sua.rez, o Prlme1ro-M1l1Jatro; 
Fellpe Gonzalez, o dlrtgente má
X1mo do ParUdo Soeia&ta Ope
rário; Santiago Carrillo, do PCE, 
e, last, but not least, o próprio 
Rei. Sem o povo, naturalmente, 
nada seria feito. Ou, se fo&se fel-
to sem ele, de cima para baixo, 
como fazem os que entre nó a 
hâ 13 anos pretendem dirigir os 
destinos de 110 mUhões de cida
diol amordaçados, me s m o 
quando conseguem falar ou es
crever, não duraria mais que o 
famoso matln de Malherbe. 

• 

tanto, exemplos como agora o 
espanhol nos lmpédem d~ deses
perar e nos lncltam t, ~ante!' a 
revolta Intacta a despeito de to
das aa revoluções falidaa como os 
campos europeua guardam as 
auaa aementea em rec:eaao, du
rante aa nevada do inverno, pa
ra melhor refiorlrem na prima-
vera. Por outro la.do, porém, sem o 

Rei também nada seria !ellto, 
O que a Jlapanba esta vi- nesse paradoxo de ser uma co-

vendo, nut.e momento de !uto- roa real não só a permitir mu 
ria nac1onal em que &J?.4tria de a dirigir a volta ao poder do po-
9UPPk' volta .. ~gran-r.~vo e8panbol. Foi essa a maior 
des C1iãS de espleDdor e presti- Ilusão do Ditador Juli&t. ,9!1e 
&'lo universal, é uma autêntica FI ~erl! ser oniookJntf.:ãti Jfe-
prlmavera politica, que espera- poiS da morte Indicando JW!U 
moa arden~mente não Ida aPe- Su"~ssor. Em M&'ill escala me-
nas uma nova Primavera-de- nor. aliás, é oyu~ve!U-1azen-
Praga. A de lá ticou frustrada ao ctci oor agÜ( ~ ~~mau-
~ do& tanques aovWtlcoa. A ce.ssão. 
da Eapanha poderá ser autoca- -
da pelo ranço reacionário. Mas Inaiat.o neste eontr~te fri· 
nio temos o dl:relto de ser pea- aante, entre a Eapanha e oBra-

1 

lllm.lataa diante do espantoso ali, pola me J)8l'eCe um doa ea-
reaultado do novo renaaclmen- petáeuJce mt.ernaelonala 
to espanhol. que mala uma vez trativos da época ea18D1• 
Juattfica o velho lri&o de guer- vivendo, em que 
ra ~ ~ c:le8t& ressuscitam, como PoJr'tnlllRl. 
vea, íêriô ltê1líí& eo- ela, Espanha. enquanto 
bN 11 JDemlL \IU61ia aaooisam (DO aentklo '*" o povo. Bal qae GD da palavra), GObiO u 

Por sua vez, a figura de um 
jovem coordenador daa forças 
poüticu centristas como Adolfo 
suarez, que ninguém conhecia 
fora dos círculos rigorosamente 
llgados ao próprio franquismo, 
foi o que encarnou, no momen
to crucial. as virtua.Udadea la
tentes do povo, digamos assim, 
"a hora de Deus", "vos popa.U, 
voz Del", com a personalidade 
executiva Junto ao Rei, que evi
tou a dissociação daa camadaa 
aoclal.s componentes, e permitiu 
a implantação do novo regime 
democrático por métodos não 
autocrátieos. AJJ contrário do 
que pretendem irracionalmente 
fuer entre nós. Houve um mo
mento, no Procea80 de transição, 
e8peelalmente na hora do seu 
ato ma dez:eãii-

Até agora. todos os ato. pú
blicos de&& jovem revelação po
lítica têm sido realmente mo
delares. Inclusive na tarefa, até 
há paueo 1mpensá.vel, de eoor
deoar 10 ou 12 pequenos Parti
dos lneZIJ)I'eSSlvos e divergentes 
tmldeolosiaa. numa frente úni
• capaz de enfrentaT a maior 
força politica organizada do 
pais. Nio para colocá-ta em uma 
poelçio ~acla incapaz de se 

oamo entre nós. mas de 

um,. opoatç&o que poderá resn
eentar a D1Uia NPreaeDtativa 
da BlpaDh& elo .léculo XXI. Poia 
cada vez eetDu maia convicto de 
que a maior 1el dt. mst6rla, de
pofa do lm,....WO é a da u
censio por C8J)1lar1dade daa aa
madaa IIOCiab. Nio é a lata de 
cluBes que conatitul o nervo da 
HUitAlria. B atm a aaeendo daa 
clasees, &té sua homopnelzaçio 
pOSSivel 

• 

@ 
o Putido Socialista Operi

? o espanhol, esse é a maior fOI'
• partidária do pais e Já tem 

eio século de existência. B dl
te de sl, seguramente, outro 

século de responsabllldade poli-
tlca na articulação da.! massaa 
com as elltea, pela formaçio de 
uma unidade popular na plura
lldade partidária, com base na 
liberdade e na Justiça. A figura 
do Jovem lider operário, portan
to, é também representativa des
sa revoJaçio etária, de cujo ideal 
não desisto. 

A quarta fl:gura f a do lider 
comun.Lsta Santiago Carrlllo. sua 
corajosa posição de independên
cia, em f~ do 1mperlal1amo ao
vlétleo, aem renunciar aos seua 
ldeals marxlsta.s-comunJstas, ao 
lado de Bedinguer, Marehala e 
Kada2:, na esteira da poslçio 
hiatórtca de Tlto, é a esperança 
de que o próprio totalita.rlamo 
comunJsta, ao contrárlD do sta
llnfamo de Alvaro Cunhai em 
Portugal, possa trazer aa comu
nistas a mna participação futu
ra no consenso democrático, co
mo outrora os llberala em face 
doa feuda.la e depoia os radieaia 
e os socia&taa em face ou em 
união com os llberaia, na frente 
democrática comum, sem confu
são e com respeito aos dl!relt.GI 
individuais e aoele.la, o que re
presenta a maior esperança do 
eéculo XXI. 

Com tudo Lsso, a velha Es
panha está agora repreaentando 
um destacado papel de vancuu
da, enquanto eat.e noeao )<m!m 
Braall ae contenta, POI' ora, com 
o de cori8ta numa mediocre e 
anacr6nlca Nt&iaM'da. 



P OtTOO antes da renúncia de 
Jamo Quadros, que tanto de
aa.pontou &06 milhões que 811-

f~aram aeu nome, tive ocasião de 
referir-me a três erres que o hoe-

Hlââ; os rieos e os 
ta~anose 

ras políticas, me pa
rece que wn dos eues continua o 
mesmo, mas doia outl'06 já muda
ram. l!l hoje são os revolucionários, 
os reaclenários e os revoltados, que 
formam os três grupos maiS atuan
tes na atual conjuntura histórica 
de noaso pais. Deixo de lado, inten
cionalmente, a massa amorfa ou 

_. indlferentf!, dos que se colocam, em 
...., fac_s..do PC'" 4e•t1no iQGlal como 

I ::un, ti;~f!k~t!. 
Ldd, aconeelhan 0-íhe Vtrgi
llo que não lhe.s desse atenção -
parda • ]I&I8L 

Quanto ao gru,po dos revolucio
~ 6 mlater, debde logo, fazer
ae uma distinção. Não me retiro 
aos que assim ae eon&ideram como 
defiagradores ou adeptos da chama
da "revolução" de 1964, que foi de 
fato Ull1fL contra-revolução, visan
do à .temida revalu.çio 81Ddiealist4 
atribaida ao ex-Presidente João 
OouJart. Refiro-me aos autênticos 
revoluelooárloa, aegundo o .entldo 
'lmlveraal e tradietonal da palavra. 
Sio 01 chamadoa hoje de aubver.st
\'()8 e de fato o do, no sentido mata 
exato, nio peJore.ttvo ou polletal, 
da expreaeio. 

Sio 08 que entendem .subverter 
radicalmente as instituições atuala, 
por métodos violentos, imediatos ou 
futuros, pola Já desereTam total
mente dos métodos democráticos e 
gradualtstas. São os extremistas da 
esquerda, 08 marx:lologista.s, teóri
eoa ou prátlcoa, ora de alto valor 
Intelectual, ora por .simples instin
to popular. Sio os stallnista.s, 08 
trotsqutstas ou os marxistas. Sio 
01 membros do Partido, torturados, 
encarcerados ou na cla.ndestlnlda
de ativa. Que.nto mais perseguidos, 
mais ativos, como nos enalna a 
lústória universal das revoluções 
social& O único melo de Jneorporá
lOB a um processo não violento de 
avoluçio social por métodos demo
cráticos, como pretendem por 
exemplo 08 

~=~~~ m 
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dos métodos eleitorat.s e populare.s 
. de evolução eof:lal, e re&gefl igual

mente, ou pela violêa~ .f09iO Ql 

terroristas da extreJna diie1Ca, ou 
pela legalização do a.utorltarlsmo, 
nas pseudodemoeracias como a 
D086&. São oe que se orgulham de 
ser Teadonários. Os defeiUIOl'f.l ra
dicais do imobi.U&mo social, a!Iados 
aos conservadores do status cuao. 
São os tradiciODall.stas, que rejei
tam o presente, subestimam o fu
turo e advogam uma volta ao pas
sado. Os tntegrtsta.s ea.tólleos, par
tidários, tmplieita ou expUettamen
te, do cisma ou pseudoeJsma, que 
se está esboçando em França. Os 
tecnocratas, por vezes do mala al
to valor intelectual, os que coual
deram a liberdade como um lmpe· 
ellho ao pllneJamento. Sio os que 
combatem todo o movimento e.stu
da.n til atua! e consideram que os 
astudantes foracn feltos para estu
dar, como oa operários para traba
lhar. Por Isso dlnegam o direito de 
greve. São os que aceitam a. demo
cracia como tun rótulo, ou e~ al
gum qualiflealt1vo que lhe tire a efl. 
eácia prática. Slo 08 que admitem 
a existência de uma Opoelçio, con
tanto que Dio • oponha. ReJeitam 
o habeas !18111111 e &lli'OftDl o AI-I 
ou o 471. São 08 que combatem o 
plurtpartldarl.lmo, como o~endo ""em 
lq)ecllbo ao pragmattsmo coutra
tlvo. OB que ae deixam dom1nar por 
um antleomuntsmo convuJ.o, que a6 
serve à expando do próprio teta
lltarismo, de esquerda ou de di
reita. 

o qua4ro reacionário é multo 
mat.s amplo e variado do que o qua
dro revoluel&nárlo autêntico, pois 
Inclui também 08 pseudo-revolucio
nário. E sofre de uma amblgul
dade semelhante à que atinge os 
revolucionários. Ou mesmo é vitima 
de uma amblquida.de ainda maior, 
pois a palavra é mala recente e 
mata sujeita às mt«pretações sub
Jetivas e diaparatadaa. Pois, oomo 
re dizla em ll'r~a, durante a 
"oeupaçlo", que "o colaboracionis
ta 6 e outro•, também se pode dl ... 
zer o mesmo do reacionário, qae é 
sempre "o outro". Quem nio o é, 
aliás, em um aenttdo o outro? No 
pejorativo ou no valorativo? 

Quanto aoa revol&adoe, consti
tuem r.o momento, ao que me pa
rece, aquilo que nos Estados Uni
dos da era nlxonlana foi chamado 
de ''maioria sllenciosa", pelo pró
prio Nlxon. E' a massa ondulante 
e wrlada dos 1DBàtlsfeltoa, que Dio 
estão tmplieadoe no 
proceaso pDJWCO, 

Dbam~~=== 

crescei', cada dia mai6, sua frustra
ção, 811& oangústia ou sua deaespe
~ça. por uma soluçio racional • 
satisfatória. São os que aa.bem o 
que não querem, mas nAo clara
mente o que querem. São oa que 
criticam mas não fazem. Oa que 
vêm o muro dlant. de si, mu do 
vêem como tr8/MPÔ-Io. oa que Dlo 
aerediflam na violência como _ _pro
ceaso normal de progre110 polltlco. 
São os que combatem todo extre
mismo e têm horror ao fanatismo, 
ao farisaismo, à lntolerancla. São 
os que não querem voltu ao Hbe
ralismo clássl.eo, que incentiva a 
luta de classes, mas que conside
ram que '11. liberdade é a base da 
ordem política e lutam por 'IJIJl& qr
dem econômica equltatlva e não 
exploradora do trabalho humano. 
São os que não eoafundem, mas 
nA.o sabem bem como nio contun
cUr na prática, a unidade com a 
uniformidade, • ordem verdadeira 
com aquela "desordem estabeleci
da", denunciada por Bmmanuel 
Mounler. São os que amam a auto
ridade mas detestam o auiiOrlta:ls
mo. Di.stlnguem eapHal de eapllla
lismo. Liberdade de liberaltamo. 
Comunidade de eomúnl.smo. Revol
ta d& retolução. Beaçio de 1'1141$0-
ua.í11mo. 

Bsaa dl&tlnçio por 1nJP01 6 
wna elaBslfleaçio, de ~ qaall
flcai;lo. Tanto em um grupo como 
nos demais. o problema moral, co
mo o ln&electual, não devem eer 
critérios de hierarquias de va1orea. 
Há os bons e os maus revolucioná
rios. Os bons e os maus rea:eloná
dos. Os bons e os maus revoltados. 
Como há os mais ou menos inteli
gentes ou lúcidos ou capazes, em 
cada uma dessas categorias. Aliás, 
não há n'a.da tão frágU ou ambiguo 
como as categorias ou Upoa, anto 
no plano social como no psicológi
co. A arte da caracterolocia nasceu 
para corrigir os erros de generan
zação da ciência pslcoJécioa. Como 
a e.rte do partieularismo aodoló8l- • 
co deve naseer do perigo das gene
J'8,11zaÇóes das ciênetas soe1a1a. B aa
alm como neohum de nós ae aente .. 
vontade e parecido, segundo 6 en
quadrado em qua.lquer eateprta psi
cológica. definida, também nio noa 
sentimos à vontade, quando enQUS'oo 
drados em qualquer desses três gru
pos soetals, em que é poas1vei en
globar a nossa atual soeiedade bra
sllelra. 



~~ .1- -1(}1-f r ~ ...... .- .. 
rdaile e justiça-~-

E' possível que Já seja tarde para 
* evi tar essa catástrofe. Mas temos o 

dever de fazer o possível para que o 
mundo dividido em que estamos vi

:j.vendo hofe, possa encontrar uma .sai
.,-da, nãD ylolenta para esse lmpa~. E 

essa saída não Pode presclbdir nem do 
plano das idéias nem do plano dos 

I fatos. P~jdélas Jl!Stas sem_levá
las às suas conseg_u,.e~Jeiª:ls e fac
t~mãliecer no plano das uto
'P.t lnarias. Por outro lado, eS: 
perar pelo curso imanente dos fatos, é 
cair num oportunismo em que ! v.p=. 

e-

das coisas. Com a 
consciência e a experiência de que as 
idéias têm força própria e podem in
fluir direta ou indiretamente sobre os 
fatos. 

rristão de Athayde 

possl-
VCiUI ........ . se , evitar & 
marcha ao abismo, em que não have
rá nem liberdade nem justiça. 506'-15 



~ . ~~"~1/4/'r-7-
Rep~bhcas monarqu1cas 

~------ ------~ 

e Monarquias republicanas 
ciais, em que o Chefe de Esta
do é a última palavra em ma
téria de Poder. Ora, o que está 
atualmente acontecendo, com 
diferenciações secundárias, é 
que nos regimes nominalmen
te "republicanos" deste Sul do 
continente, quem detém, na 
realidade, o Poder supremo, são 
os respectivos Chefes do Gover
no. Nessa linha Maginot rea
cionária, a maioria desses Pre
sidentes não ascende ao Po
der pelo voto popular e sim por 
insurreições ou revoluções mi
litares, que os mantêm na Che
fia das respectivas nações. As 
eleições, quando se realizam, já 
têm o seu resultado previa
mente conhecido. E no exercí
cio concreto da autoridade su
prema, a última, senão também 
a primeira palavra, pertence a 
uma só pessoa. Esse re~ime, 
substancialmente monocratico, 
cerca-se naturalmente de todo 
um conjunto de poderes nomt
nais sem poder real, que permi
tem manter a P!llavra, mas só 
a palavra Republica, como ti
tular do sistema real de auto
ridade. São Repúblicas de no
me e Monarquias de fato. 

Tristão de Atlwyde 

me, são autênticas Repúblicas 
de fato. Enquanto as nossas Re
públicas de nome são verdadei
ras Monarquias de fato. Está 
mesmo acontecendo, no Sul da 
Europa, mais um exemplo no
tório dessa troca de valores po
líticos, em seu significado real. 
Refiro-me naturalmente à Es
panha e à verdadeira revolução 
por que está passando, depois 
da queda do regime franquista, 
supostamente republicauo di
tatorial e na realidade super
monárquico, em seu absolutis
mo de fato. E' Q. Rei agora, que 
está reimplantando a Repúbli
ca na Espanha. O espetáculo 
magnífico, que se desenrolou 
ali, ontem, é a confirmação da
quele fenômeno surpreendente 
que está ocorrendo na Penínsu· 
la Ibérica. 

Em Portugal, com a queda 
da ditadura monárquica de Sa
lazar, a República vem também 
se implantando, a duras penas, 
com resultã.<fos aínda ttnprevt&
tos, tal a violência da passagem 
radical da Monocracia à Demo
cracia, no famoso dia da vitó· 
ria dos Cravos Vermelhos, em 
abril de 1974. Na Espanha~ a 
passagem Q.a Mãnarq]lia trãJL: 
quis ta à Bepública do joyem Rei 

A o passo que exatamente João carlos (aliás..,..indicado l?_e-
0 contrário ocorre na- lo próprio Franco na esperança 
queles seis países seten- de gue Viesse a ~r o seu cqnti

trionais do Velho Mundo, em nu..ador monocrático), esta pas
que se mantêm no ápice das sagem está se fazendo de lllQdO 
instituições um Rei ou u~ tão racional e sensat.o,..que vem 
Rainha, ~ssim como o título mais uma vez conf1r)lW:a-fa
Monarquia se conserva, na tra- mosa .sentenca de ~tl.Qn: J 
dição e na documentação legal l o-'íniprevisto é a única lei da 
e política, mas de fato o que ali \História. E' um Rei que instau
acontece é, precisamente, a su- ra um regime autenticamente 
bordinação da autoridade pes- republicano, isto é, do povo pa
soaf do Rei ou da Rainha a um ra o povo, na terra da velha tra
conjunto de legislação que na dição absolutista. Como são 
realidade entrega, nas mãos do Presidentes das Repúblicas no
povo, o Poder efetivo. Os res- minais da Amé!ica Latin~ qu_e 
pectivos Chefes de Estado, em voltam aos regimes monarqUl
tais países, obedecem muito cos do ab~ol~tiSJ?? re~l do Po
mais do que mandam. Sua au- cter em maos mdlviduais. Quan
toridade, longe de ser absoluta, ao as nossas velhinhas de Sira
como nas Repúblicas sul..ame- ~usa dizem que o mundo está de 
ricanas a que aludi, ou outras pernas para o ar, estão falando, 
semelhàntes, no Centro da a seu modo, a verdade. E são os 
América - é uma autoridade monarquistas dos nossos dias 
substancialmente provinda do que estão mostrando o cammho 
povo, compartilliada com ele para alca~çarmos aquele r~gi-
e por ele periodicamente con- me autenticamente republica
firmada ou condenada, segun- no, que foi o sonho dos nossos 
do eleições dir~tas, de que par- pais, e façamos o possível Pª!'l 
ticipa a maior1a da popwação. que não,- 'fe!nftlt'1rl!M!Ifo..,...IHIIP9í~ 
E' que essas Monarquias, de no- dos nossos filhos ... 





--~----Democracia e democracias 

se aceitarmos aqueles princlplos ge
rais de política que ontem desenvolvemos 
em resumo, como sendo a ciência, a arte 
e a virtude no governo do bem comum, 
podemos admitir que haja mais de um 
tipo de democracia. O que não poderemos 
admitir, sem incoerência, é que possa 
haver uma democracia sem o respeito 
àquelas três notas típicas de autenticidade 
política. E a primeira delas é a universa
lidade e a intemporalidade de exigências 
fundamentais, com uma legalidade basea
da no respeito à liberdade e ã. justiça, nos 
direttoe intocáveis do cidadão, no voto ll
vré, na liberdade de imprensa, na justiça 
aoclal e em tudo que exprime a partici
pação efetiva do povo no Governo do Es
tado. Bem .sei que o abuso da utilização 
dessas palavras levou o mundo moderno a 
um ceticismo político e Jurídico, que vem 
allmentando o realismo e o cinismo no 
exerelelo do Governo, como sendo um re
JIIM ~ftça. de-Força e de Inte
resse que faz da democracia apenas a 
consequência do capitalismo. Ou vice
versa. Quando, na realidade, não existe 
laÇo algum imanente que ligue a política 
e a economia, e portanto a democracia ao 
capitalismo, senão na base do respeito 
mütuo ã.queles princ1pios gerais. 

Se aasim for, é perfeitamente possível 
a variedade de . ~lpos de democracia, ba
seados no segundo sentido da Política 
como uma arte, isto é, como uma aplicação 
daqueles princípios gerais aos casos par
tleularea de cada nacionalidade. E nesse 
caao podemos falar de uma democracia 
brll3ilefTa, que não seja apenas uma forma 
de naciDnalismo integral ou de direitismo 
reaciDnárlo, como no fascismo ou no neo
fascismo como o nosso atual; de uma de
mocracia cristã que não seja confessional 
ou clerical; de uma democracia popular, 
que não seja apenas a máscara de um 
totalitarismo político. A experiência, entre
tanto, nos ensina que a preocupação de 
qualificar a democracia costuma ser um 
recurso para escamoteá-la, priyando-a de 
auaa exigências essenciais, superiores a 
qualquer desses qualificativos Um1tadores. 

Tristão de Athayde 

A esse respeito, comentou recentemen
te Alberto Dines uma fala de nosso Pre
sidente, em um dos seus ar tigos da Folha 
de São Paulo, que o vêm revelando como 
um de nossos maiores jornalistas. Nesse 
discurso, diz ele, "insiste o Presidente 
Geisel na sua tese de que devemos pro
curar um modelo político apropriado ao 
nosso desenvolvimento e civiliZação, à ín
doLe do nosso povo e inclusive às nossas 
características físicas·•. Comentando essa 
posição, prossegue o eminente articulista: 
"Não se pode enfrentar a problemática 
humana a partir de distinções, já que o 
ser humano, biológica e psiquicamente, 
é um só. Todos merecem tudo. Se o povo 
brasileiro, segundo afirmam com tanta 
convicção altas autoridades, não está pre
parado para as delícias da plenitude de
mocrática (o que não aceitamos como 
provado. T. de A.), não é por culpa dele, 
mas sim daqUeles que não lhe ofereceram 
as oportunidades para treinar r habituar
se a este gênero de convivência.'' rin F. 
de S. P., 17.3.77>. 

Mas, para isso, não se ponha o carro 
adiante dos bois. É falando que se aprende 
a falar. É escrevendo que se aprende a es
crever. É praticando a democracia que se 
aprende a ser democrata. Os regimes polí
ticos devem nascer de baixo para cima e 
um dos de!Jeitos de nossa civiliZação bra
sileira, em matéria política, é que nasce
mos nacionalmente e evoluímos politica
mente sob o signo de estruturas impostas 
e não brotadas naturalmente do próprio 
convivlo social Mas, ao mesmo tempo que 
sofremos essa distorção, ao longo de nossa 
História, observamas também que o cres
cimento em sentido oposto, de baixo para 
cima, acompanhou esse exercício político 
de estruturas impostas. E é precisamente 
nessa luta constante, desde o regime co
lonial, pela capilaridade natural do povo, 
na aspiração a mais lib~rdade, a mais jus
tiça. a maior parti~il?ação no Governo, que 
reside a força de um DW'f'!m~nto de demo
cratização incessante que vem, ao longo 
de nossa História, corrigindo os abusos da 

política imposta e não proposta, de 
para baixo e não de baixo para clmi;. 

Só poderemos falar de uma deJIDQIIfl~ 
cia brasileira, se levarmos em conta ea 
do essencial de um permanente ----.,-_, 
autodemocratização que se opera 
!melo da nacionalidade. Como podemc. 
lar de uma democracia ci brasileira, .se 
siderarmos a tendência à líberalldade, ~ 

não violência, à anistia, ã.s alianças mode
radoras, ao espírito de evolução aupei'&Ddfa 
o espírito de revolução, ã. sentimental14adt 
de nossa indole nacional e outroa t&ntiDI 
traços de nossa psicologia individual e ce
letiva, como fazendo parte ao tipo de .. 
mocracla que devemos adotar. Eua ~ 
ção de respeito aos tatos está contida • 
segunda. daquelas três caracteriatk:u de 
do regime político autêntico, o de aer 
arte de aplicar princfpios à reaUdade. 

Mas se os princípios geraia e UDJN~· 

sais, derivados dessa un1c1d8de do 
ro ·humano que Dines rec:IOI'Ciolb:-" 
propriedade, não forem re111peJ~Ik 
a restrição do conceito deJID04~rit.lálll. 
qualificativo de brasileiro, -IOIJ~~ 
como está incorrendo, no propóslto de 
sentar como democracia o que é o aeu 
to. Toda ditadura, por exemplo, é COiltâ~:l 

ria à nossa índole. Toda violência ~ 
tica, toda centralização política, todo IDIJl,. 

tarismo, todo aristocratismo, todo 1m..._ 
lismo, todo oligarquismo capitaliata w 
nos estão dominando, são contrárloll _,..; 
sa História e ao nosso temperamento. 
democracia à brasileira, por dever • " 
mesmo tempo um sistema de 
universais e uma arte de apl~ ,.._ 
ticulares, terá de levar e& conta eaa 
pla obediência, tanto à natureza do IU"II'AIN 

regime democrático em 81, em suas ex~•IIP. 

elas universais, como ã.s de sua 
concreta ã. nossa gente. Fora dJ.sso, 
tentativa de uma democracia à bnld-*'~ 
baseada no arbítrio executivo, no 
quismo, no ditatorialismo disfarçado. 
está acontecendo, será uma impostura; 
por isso uma solução falsa. Uma ~ 
ção. 
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~,_ Os dois 
terr~Ol,.iSillOS ' 

Tristão de Athayde 

~ NTRE os vários imprevistos com que nos surpre- ~ 
~ endeu o indeterminismo histórico dO" nosso- sé-

=! ~is que sobrelevam aos demais. Refi-
ro-me ao impr~isto tecnológ~co e ao illlilli\Y_isto po
liti'Cõ.O det ipo tecnológico é a verificação de que o 
progresso mdustrial se vem voltando contra si mes
mo. Já se fala em uma civilização pós-industrial, no 
momento--mesmo em que a industrialização tecnológica 

im·se converte~~ill.adQI.._Cillll. um da aparente di
lllcotomia !!:_~ntre capitaliª-.rn_o .LCQmunismo. !;_ 

teêriíc'ã está desbancando a ideologia. ~ Fiat se insta- J:=
laem Moscou. sob o beneplácito do Governo sov1ebco. 
Enquanto os as·tronautas russos e norte-americanos se 
unem para progra~re~ciais comuns. Ao mes
mo tempo que surge um movimento ecológico univer
sal, defendendo a natull'eza física e sobe, por toda par
te, uma onda de combate à poluição, consequência d9 

K\gigantismo mecanico. · 

A esse imprevisto tecnológico, vem juntar-se ago
:ra, cada vez mais _patente e estratégico, o im revisto ~~ 
político, representado pelo drama univer o terro
~Será ele a_JJestq. neara social da Naya Idade 

=4 M~ rp~~r Berdiaeff? Enquanto o pro~reS§.O 
tecnológico incessante fazia prevell' uma civiliZação 
éconôm1ca êle tipo industrial, que viria completar o 
quadro romantico de um progresso incessante da hu
manidade, um progresso político, também aparente-
mente incessante, fazia crer no a-perfeiçoamento cQll- }S 
t_inuo da yida SQCW-1. Essa'S duas ilusões burque.sa,s do c-
determinismo histórico~g_os_sec.glos..XVliLe._XIX,.._es-
tão ~do cªda Qia .Ulais l!,e~nti.das. pelo crescente ~ 

t c~?ciSmo das indeterminações bistóricau.I~fim .do J 
s~lo :xz. 

É nesta atmosfera de decepcões, de revoluções e de p 
~. que estamos nos prt}parando pãrãêntrar no 
sécul~XI, E, no entanrto, nã? temos o direit~ de nos 
deixar vencer, nem pela ang_usua das dece'Q_coes, q_ue 
as instituiçÕes vigentês provocam; nem pelo fracasso 
da~revoluções que nar posse oa Po@r pra?c.am os mt:s- . 
mos males que combateram na .clandestmldade; nem r
pelo ~aalico com qué a disseminação do e~to çl~- ._ 
Hdor está envenenando o ar que respkrumos. r 

• 
Neste momento é o fenômeno terrorista que .lli.â... iíl) 

m_arcando tragicamente este fim de se@o. E que re- U 
presenta duas fa~es ap~ntemente· opostas, a que se ,,.. 

~
costuma aplicar a dupla enomh:ação de t~orismo ~~ 
baixo!.....o mais patente. e terronsmo d~1Dla.-n-ma1s 
latente. A eles estão ligados, tanto no rumoroso o I 
internacional como em nosso modes o p ano nacional, -;;; 
doiSdramãticos acontecimentos reéentes: a morte Uo-

" lenta dos mais destacados · ri tas alemães na pri-
. são, e_Jts o · s, a que foram submetidos, entre n.ó.s, 

vários presos políticos, no mesmo momento em que 
certas "autoridades" policiais ousavam proclamar a 
inexistência, entre nós, de "presos políticos". · -Que lig~demos encontrar entre esses dois fa- ,. 
tos trágicÕS, aparehtement~ dese~me~? E' I' 

que ambos representam a exijiê'isao ]L__JL___ _ fe-~~ · 
nômeno sicoló ico qus, está na base de todos OLfe-

omenos s ci ·cos.,.,Eois a.JlOCiedade é fruto do ho- ~ 
-o...o homem da socie~Embora represen

tem ambos, em sua coexistência, individual e social, 
fenômenos ~m!m~~· Pois na O!f}El!!! prática, i\~ 
todas as camas são tambem efeitos. E' o. homem que~ ~ 
faz a .!!Ocj,r.@de. como-t_ a sociedade que ~m. I 

(New"'Gõ"rã ontologicamente seJa o elemento pessoal ~e rns ere o elemento socnn. 

1 O terrorismo, de .Q.aixo para cima, de que faz parte 
a cHantagem dos terroriStas alemaes, co eltue -
tro do avião da Lufthansa e Õ consequente suicídio J.ct«t 
que est~l dos rin i - · efes terroristas '~ 

9 essetlilo de terrorismo revolucionário é f o fana-
~ tim)o de promover a desordem a a é o assassinato . de 

reféns inocentes, como meio d_e implantar nma, -~ 
ó~ Ao passo que o terrorismo de cima PJE:a 
~' de que é sinal reprfl.SIDltatjvo a aplicação de tor- · 

1

turas em nossos presos políticos nacionais, é fruto de F 
igual fanatismo em conservar a ordem vigente c -
b en o por ua uer meio, a subversã · -
mo uando representa a a enas or am - -
]izadas. A exem o o que se fez na África do Sul, o 
mais imoral dos regimes · · at · ois institu- r 
cionali a escrav a a a. H~ pouco tempo 
fo preso ali o poeta e pintor Breytenbach, por sua 
oposição ao regime dominante. Quando uma comissão 
de artistas e intelectuais franceses procurou o Embai
xador sul-africano em Pm-is, alegando que o poeta de
fendia apenas um "projeto" de combaté ao regime, o 
Embaixada: r~p~ic~u: ".~m nossa legisl~ção ? projeto ~~ 
e os atos sao ldentiCos! Essa a expressao maxima do ~ 
te;J:Orismo....d~, de tipo represSíyo, que utiliza a 
tortura policial para arrancar confissões falsas,· como 
as que denunciam, corajosamente, os nossos presos po- p 
li ticos, em seu recente protesto. 

. O fen.õl?eno te~r.rorista. se apresenta, pois, co~ 11/~ 
~ulo YlCloso. Os terronsta,s de baixo tomam como I 
pretexto, para seus atos brutads, a existência de uma 
ordem social injusta, Enquanto os ·terroristas de ci-
ma. f.õmam como pretexto em seus •ffiétod~ também ' 
Iií§iStruosos, como a ·tortura, a defesa da ordem :gi;~ll- J/b,. 
tica existente": · - ff/ 

• 

J. 
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determinismo hjstórjco.._ dos seculoS- TI.Le...xiX .es
tão~do cada W,a llll~ @~ntid.as. pelo crescente ~ 

I c~ficlSmo das indeterminações históricas de te fim _à.o J 
IS~ÍÕ)Q}, 

É nesta atmosfera de decepções, de revoluções e de t:;;; 
~. que estamos nos preparando pãfãentrar no 
século XXI E, no entanto, não temos o direito de nos 
=.::....;== ' •. _, cl -deixar vencer, nem pela angmhela vaseceru:oes, que 

as ·instituicôes vigentês provocam; nem pelo fracasso 
da~evoluÇões que na. nosse ,do Po@r pra~c_am os mt!S- . 
mos males que comba-teram na -elandestmldade; nem f 
,pelo panico com que a disseminação do espíritO \i.IDJl.O- ._ 
Hdor está envenenan<lQ o ar que respiJraunos. r 

• 
Neste momento é o fenômeno terrorista que .é..lil) 

n!arcando tragiC!YDente este fim de sec@o. E que re- u 
presenta duas faces apaTente~ent':· opostas, a_ que se l=-

~
costuma aplicar a dupla enomn:açao de t~onsmo d_~ 
baixo, o mais patente. e terronsmo dL.C.UUa......o.mals 
latente. A eles estão ligados, tanto no rumoroso . o l
internacional como em nosso modes o p ano nacwnal, ""' 
doiSdra:mãticos acontec1mentos reéentes: a morte ylo-

,, lenta dos mais destacados ri tas alemães na p~i-
. são, e __as · ur.as, a que-foram submetidos, ent~ nos. 

vários presos políticos, no mesmo momento em que 
certas "autoridades" policiais ousavam proclamar . a 
inexistência, entre nós, de "presos políticos". 

Que Ii~·~demos encontrar entre esses dois fa
tos trágicOs, aparêhtemente desconexos e:ã;; !? E' r
que ambos representam a eX:~são biiltã1_g_ 1._ fe-~~ 
nômeno sicológico qu~ está na... base de todos oLfe-

omenos s ci ~·cos.~s a_apciedade é fruto do ho- ~ 
.e_nãa o homem da soci&.9A~Embora represen- · 

tem ambos, em §!Ja. coexistência. individual e social, 
fenômenos ~ entares. Pois na ~;sdem pràtica, i\11 
todas as ~a.usas sao tambem efeitos. E' o. homem que ~ • 
faz a. !'loljr®ne. co_mo é a sociedade que fãZõ'J:iõmem. I !Ne ora ontolo icame~ssoal que rns ere o elemento soe 

1 ç> terrori§mo, de Jl..a~J!ara cin;a, de que faz parte a cl:íantagem dos terroristas alemaes, co eques
tro do avião da Lufthansa e o consequente suicídio (de 
qJ!,e erou. convic.J&) dos rin - . efes terroristas-,~ 

9 esse t po de terrorismo revolucionário é f o fana-
~ tjm)o de promover a desordem a a é o assassinato de 

reféns inru:.eptes, como meio d..e implantar uma nOva 
ór:.dem socil!L_ Ao passo que o terrorismo de cima para 
~. de que é sinal representativo a aplicação de tor- k. 

l
turas em nossos presos políticos nacionais, é fruto de ' 
igual fanatismo em conservar a ordem vigente c -
b en o por ua uer meio, a subversã · -
mo uan o representa a a enas or am - -
]lzadas. A exem o o que se fez na Ãfrica do Sul, o 
mais imoral dos regimes ' · a · ois institu- r 
cionali a scrav a a a. H~ pouco tempo 
fo preso ali o poeta e pintor Breytenbach, por sua 
oposição ao regime dominante. Quando uma comissão 
de artistas e intelectuais franceses procurou o Embai
xador sul-africano em Pàl:is, alegando que o poeta de
fendia apenas um "projeto" de combate ao regime, o 
Embaixador replicou: "Em nossa legislação o projeto bl 
e os a.tos são id~nticos!" ~ssa a exp~são máxima do ~ 
te91lr.1Sm~ de tlpo repress1yo, que utiliza a 
tortura policial para arrancar confissões falsas,· como 
as que denunciam, COrajosamente. QS nOSSOS preSOS po- r 
líticos, em seu recente protesto. 

O fenômeno teo.~rorista se apresenta, pois, como um 11/E::. 
gu:ulo vicioso. Os -terroristas de baixo tomameõiliõ I 
pretexto, para seus atos bruta!is, a existência de uma 
ordem social injusta. Enquanto os terroristas de ci-
ma t<imam como pretexto em seus ·ffiétodoa,. também 
~ruosos, como a •tortura, a defesa da ordem :p.Qil- /Jb. 
tica existe11te-:- ' - 1/i 

• 
O mal e o erro, de lado ã lado, estão em ~licar a F 

máxima imoral de que os ·fins justificam os meips. E o 4;--
rã'zem porque, psicologica-mente, estão dominados pela ftl 
conversão da fé em f·anatismo. Foi essa monstruosa UI 
e,!Ctnypolacão qa fé ç_m fana.tismo_gue, na Idade Média~ 
le~ou à justificação do tiranicidio, (até !POr certos teó-! 
lagos, que hoje seriam chan1ados de "revolucionários") 
e _à defe~ da l77j[uis~ão, tanto como processo normal 1-:r 
de julgamen.to de heresias religiosas, •como a aplicação 
da tortura ou da fogueira como punição contra contes- /"" 
tadores políticos. 

O terror·ismo, tanto fi da subversa'õ como o da re- t-

l
p'fessão, é intrinsecamente imoral e injusto. Contra o..: 
~mo da subversão. o remédio não é o i errQ.tis
mo da repressão. Como este não é o daquele. Politi
camente o processo racional •para combater ambos 6 
a 'Prática de instituições democráticas, em que a ...!g· -~
herdade política e a justiça econômica não se contra 
ã\_gaun mas se completem. Ps~çologicamente, a-.!!:!:_ 
conrtra ambos os •terrorismos se deve processar no 
~incessante CQ.TLtra todo fanatismo. Pois este é ~~ 
o sestro psicológico dos nossos temposJ como o abso- F' 
lutismo, sob toda:s as suas formas, é o s~poi1tico c:; 
dos nossos tempos. Utilizar processos imorais, como o 
princípio de que os fills justificam os meios, tanto pa- l'Jj 
rã"' defender os regimes políticos existentes, como para 
implantar uma nova ordem política, é que constLtui 
uma dupla aberração absolutamente condenáveL so
bretudo.....de modo Lnconf·essado. Se a tortura, do terro
ri;mg_3~Cionário, prossegui; coiDo proceSSO judicial ~ 
~rrente, os a~os ~ista~~volucionátios...p.r~s
seguirão e).'ILl!Jn _cres~o inevitável e igualmente 
ábomináyel. 

Para não sermos vítimas de um círculo vicioso d.e 
fanatismos contraditórios, como sendo o requiem de 
umacivilização sem Deu§.. temos ' de combater-lhes U 

é~usas e não apenas os efeitos. Mesmo que a ãJSicolo- ( 
gia, como a democracia, sejam "rel9Jtivas", .. 

J 
J ; - l/ 



dilapidadores? 
_, ~ OMO estamos vivendo no regime 
'1 !W faz-de-co~a. ro Goyerno deu 

por encerrado o problema da exo
neração do ex-Ministro do Exército. Foi 
uma conclusão lógica do modo, extrema
mente hábil, com que o Presidente ma
nobrou, em boa hora, no sentido de fazer 
abortar um golpe em perspectiva, segun
do tudo faz crer. 

Uma coisa, porém, é "dar por encer
rado" o incidente, e outra, extremamen
te diversa, o estar realmente encerrado. 
Assim como tudo indica que houve uma 
tentativa de golpe, tudo indica também 
que o manifesto do ex-Ministro é a.pe
nas a ponta de um iceberg. O que está 
oculto, sob as águas plácidas do oceano 
todo azul, é muito mais importante do 
que o vindo à tona, provavelmente por 
precipitação dos executores imediatos da 
conspiração. Tanto assim que o grupo dos 
promotores circunstanciais do ensaio lo
go se encolheu, depois de fracassado o 
efeito da bandeira desfraldada, à espera 
de melhor oportunidade, se for exata a 
hipótese por tantos sugerida. 

Dois ensinamentos, entretanto, pode
mos desde já retira,[- des.se acontecimen. 
rf1o, tã!o feliz em seu desfecho il:medlialto, 
eolllb ~ombrio em seus desdobramentos. 
O prlmeilro, se a:inda fosse !Preciso con
firmar, é a precariedade absoluta. de 
nossa atual •situação políllica. A liberda
de, me~mo extrema;mente relativa, de 
que aJI.n.dl!ll estamos desf.rutMl!do, na. im
pr.ensa ou na polillica, a.cha-se à mercê 
dio !bom senso e da presença de espÍ!l'ito, 
de uma só pessoa, por ma.ts ll'espeitável 
que ela IS.e'ja. Ora, :isso é tudo quanto po
de hav.er de mais conbrário a.os mads ele
mentares princípios de um bom Gover
no. Governo undpesso!M é autoridade funs
tável e va.cila.nte. A solidez da. estrutura 
e do equilíbrio, entoo os podell'es dirigen
tes é que !faz a. difell'ença entre o bom e o 
mau sistema político. Seja ele ~república 
ou monarquia, capitalista ou socialista, 
ori!Stão ou seculamado. Isso qua:nto à es
tabill4a.de das 11llstitulções vigentes, con
fessadamen1ie transitórias .. 

• 
Mais grave, porém, (e este é o se

gundo ensinamento a tirar do 12 de ou
tubro) serão as consequências dessa con
centração e até dnddviduação absoluta: 
dos poderes dirigentes de uma naciona
lidade, no tocanile à IPassãgem desse e·s
tado fluido a um estado sólido. De uma 
situação ~revolucionária, cPnif.essllidamen
t.e excepciona:l, 1as uma nonnalfzação 
constitucional permanente. No caso, a 
transição de um estado de f~to a. um 
estado de dilreilto. Se é ~ave a compro
va.çã.o dJe que um minimo de ordem e li
berdade, de que dtspcwos, no sistema. vi
gente, estA na. dependência. de uma. só 
pessoa, muito mais gi1!1lve 81inda o perigo 
d~ que o novo regime visado, pelas pró
pr-ias OiUtor.ida.des que •tão prontamente 
nos 11alvaram de um. mal maior dmediato, 
depend~ :Igualmente da. vontade ou da ve
leidade dessa mesmJ!Il pessoa, por mais 
emmente que ela. seja. 

Não creio, de modo algum, que o re
forço de autoridade, de que inegavel
mente beneficiou o Presidente, pelo êx1-

.. to de seu contragolpe fulminante, deva 
resultar no aumento de sua autoridade 
centralizadora, quanto ao modo de ope
rar a transição de um estado revolucio
nário injurídico a um estado democrá
tico jurídico. A força do direito é nascer 
de princípios eternos de Justiça, que tan
to pertencem aos comandantes como aos 
comandados, mas por intermédio da co
letividade popular. Da vox popuZi, que 
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faz parte ou mesmo é, segundo o dito 
tradicional, a vox Dei. O povo não é o 
autor mas é o instrumento do direito. A 
existência ou não de uma Constituição 
escrita não qualifica a existência ou não 
de um regime jurídico. A Inglaterra nun
ca teve uma Constituição escrita e no 
entanto, sempre foi, no mundo moderno, 
herdeira e executora da tradição jurípi
ca romana, a mais ilustre e histórica de 
todas as fontes do direito, constituído e 
praticado. Ora, se as Constituições escri
tas foram feitas ;pel()S juristas, as Cons
tituições não escritas foram feitas pelos 
costumes populares, inscritos nas cons
ciências bem formadas pela experiência 
do bom convívio coletivo. Isso prova que 
o direito escrito é uma consequência e 
não uma fonte. E que o povo, pela sua 
consciência e pelo seu bom senso, é o 
verdadeiro autor das Constituições es
critas ou não. Mas praticadas, o que é o 
essenciaL 

• 
Ora, o atual sistema em andamento, 

da passagem do anti-sistema revolucio
nário para um autêntico sistema de con
vívio social, de direitos e deveres, está 
ameaçado de nascer maL E o que nasce 
mal, diz ainda a sabedoria popular, tar
de ou nunca se endireita. Se chegamos 
à situação de haver, praticamente, uma 
unanimidade nacional no sentido do fa
moso "it's time tor change", de todos os 
regimes de liberdade política, quando 
sentem a necessidade de mudar, em fa
ce da crise de funcionamento, é preciso 
o máximo cuidado para que a emenda 
não seja pior que o soneto. Ora, entre
gar a uma só pessoa, repito, por mais 
habilitada e digna que seja, o arbítrio 
de escolher o seu sucessor e de dirigir 
isoladamente essa mudança capital de 
um estado de arbítrio para um estado 
legislativo autêntico, é o maior risco de 
que estamos ameaçados neste momento. 
Esse compasso de espera., em que o pais 
se encontra no momento, na expectativa 
de que, a 1Q de janeiro, seja dado o sinal 
de partida para o sucessor e para o no
vo regime, não nos levará: a nada de bom 
ou pelo menos de melhor do que temos 
atualmente, se o novo regime nascer de 
cima· para baixo, e não de baixo para 
cima. 

Ora, o melhor resultado que pode
ríamos obter, do feliz desfecho que teve 
a tentativa do golpe de 12 de outubro, 
seria que o povo participasse realmente 
da construção do novo regime. E não 
que o recebesse .como dádiva gratuita de 
uma oligarquia política. Ou de um só 
chefe supremo. E' por isso que continuo 
a esperar, contra toda esperança, que o 
Governo atual, que agiu com tanta sabe
doria em 12 de outubro, complete a. sua 
obra, convocando as eleições livres para 
uma Constituinte, encarregada de ela
borar as bases de um estado de direito, 
por que toda a Nação; praticamente, as
pira. Mas isso, de baixo para cima. Por 
uma eleição baseada na plena liberda
de de imprensa sem censura prévia. De
pois uma prévia anistia racional, em que 
não haja vitoriosos nem vencidos. Mas 
em que um corpo constituinte represen
tando também a sabedoria popular, que 
não é privilégio das elites ilustradas, pos
sa elaborar, por seus juristas, as bases 
legais de um estado de direito. 

Se isso for uma utopia, oom que a.té 
~e graceja antecipadamente, teremos ti
do mais uma oportunidade, malbarata
da, de mostrarmos que não somos um 
rebanho de conformados, nem um ban
do de terroristas alienados, mas um po
vo digno do honroso passado de que so
mos depositáriQs e não dilapidadores. 



!.-------Condições pr.évias -------'.! 
~~ 

-~-~-"?:?;:-. 

P ROSSEUUlNlJO na ananse 
das quatro etapas prop~
tas~las autoridades pu-

\

blicas para reconstituêiõnalizar o 
~ pergunto como poderão ·os 
detentores atuais do poder contri
buir para aquele "clima de otimis-

d:._~que julgam, com tod~ ~ ra
·-, z.ã.o, nece..ssário para desencadear 

o prçcesso renovador, mas com a 
pgrticipnçgg fl,g pano? 

Essas condições, a meu ver, 
são quatro: I) ampla anistia po-
lí.tka; II) am~ ~i~:r~!l~~~e ~-prensa e telfiV1i111 fi ( e; :0 
dg:êensura prévia; III) supre~são 

~ Ql1 reforma do AI-5 e, IV) con~ 
c-ª&âc;} de l]ma Assembléia Ccmsti
tt!Wte, livremente eleita, com m>
deres ~pecjg~ para elaborar a 

ova Constituição. 
Essas condições preliminares 

é que colocariam de novo o povo 
brasileiro como o mais importan
te dos interlocutores na reforma 
político-jurídica por que toda a 
nação anseia. Se essas condições 
forem julgadas impeditivas, é si
nal de que não estamos ainda ma
duros para uma reforma política 
em relativa profundidade e ape
nas para um simples reboco nas 
paredes vigentes e rachadas. Nes
se caso, quglquer reforma, longE' 
de melhorar nossa situação polí
tica, só conseguirá agravá-la. Será 
apenas cicatrizar por cima urna 
ferida, deixando uma ou várias 
fístulas profundas: 

Dk-se-á que o ótimo é ini
migo do bom, e que mais vale 
uma meia-verdade que uma men
tira completa. Não creio. As 
meias-soluções são apenas curas 
ilusórias, permitindo recaídas 
mais graves que a moléstia ini
cial O Governo atual tem uma 
estabilidade tão grande, adquiri
da durante o período revolucio
nário, e dispõe de meios tão se
guros para manter a ordem pú
blica e evitar a anarquia, que as 
medidas preliminares acima pro
postas não colocariam, de modo 
algum, em perigo, a passagem 
pacífica das instituições atuai:; 
instáveis às instituições estáveis 
de um estado de direito. 

O simples fato de tomarem 
as próprias autoridades atuais a 
iniciativa corajosa e ampla de 
restituir ao povo brasileiro a ca
pacidade de reformar as suas ins
tituições públicas, através de me
didas preliminares que lhe dêem 
um papel capital de interlocutor, 
restituiria ao ambiente uma at~ 
mosfera de confiança nas elites 
atualmente dirigentes, capazes 
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de lhes garantir um papel decisi
vo na elaboração das bases do 
novo estado de direito. A inicia
tiva tem de partir de quem tem a 
força na mão, desde que se dis
ponha realmente a restituir ao 
povo sua condição de interlocutor 
e a erigir instituições democráti
cas e não oligárquicas, plutocrá
ticas ou totalitárias. Pois temos 
de escolher entre essas quatro 
soluções. 

Antes de decidir entre elas, 
temos de optar entre um proces
so de liberdade e um de imposi
ção. E' isso que entendo por um 
"clima de otimismo" capaz de 
operar a transição, de modo ra
cional e não passional ou. unila
teral. Se as forças políticas, 
atualmente dominantes, estão 
sinceramente convictas de que 
um estado de direito efetivo é su
perior· a um estado de fato ou de 
pseudodireito, então não podem 
recusar-se a jogar um jogo fran
co, sem cartas marcadas. Mais 
que isso. Se acreditam represen
ta:r os verdadeiros ipteresses do 
povo brasileiro, esse clima de li
berdade inicial e de abertura po
lítica, substituindo o medo e o ar
bitrio pola. pa1·ticipaçãOo-• a. lei • 
imparcial, só será favorável a es
sas forças atualmente dominan
tes. Julgo, por isso mesmo, que 
essas condições, longe de serem 
impeditivas são capazes de unrr, 
ao menos no essencial, as corren
tes mais antagônicas. E, desde lo
go, diminuir a tensão existente 
entre civis e militares. Quando 
vemos um militar altamente 
graduado, como o Secretário de 
Segurança do Estado .de São Pau
lo, chamar os estudantes pau
listas de "cambada", compree.n
demos logo que essa tensão não 
pode durar por muito tempo. E 
não há povo bem governado sem 
que exista uma colaboração con
sensual entre paisanos e farda
dos, unidos no mesmo proyósito 
de servirem ao bem comum. Se 
essas condições preliminares, pa
ra um propósito eficiente de re
nova;ção política-jurídica, forem 
preenchidas, essa tensão . desapa
recerá ou será reduzida a uma 
faixa tão razoável como qualquer 
outra competição entre classes 
ou profissões sociais. 

• 
Não creio, i:>ois, absolutamen

te, que essas condições prelimina
res, que reputo indispensáveis pa
ra que se preencha a primeira 

etapa proposta para levarmos 
avante o projeto de instauração 
de um estado jurídico, sejam im-. 
peditivas. São, pelo contrário, co
operativas. A partir da primeira, e 
aparentemente a mais prejudica
da por preconceitos e paixões -
a anistia. 

Já se tem dito e repetido, com 
provas históricas à vista, que a 
anistia é uma das tradições histó
ricas mais comprovadas de nossa 
evolução política. Se quisermos 
ser ·gradualistas de verdade, co
mecemos por graduar essas condi
ções. Em vez de um pacote, pois 
até o nome é antipático e se mos
tra, desde abril, contraproducen" 
te, vamos por partes. Comece o 
Governo por conceder a anistia, 
antes de abrir o resto das portas 
com que irá conseguir, por bem, o 
que pela força não conseguiu até 
agora. Verá que a ordem pública 
não será, de modo algum, afeta
da. Que o radicalismo não cresce
rá. Que .as "ideologias exóticas" 
em nada ganharão com ela. Mas, 
pelo contrário, que tanto as mas
sas como as elites ganharão um 
novo animo para vencer a sua 
apatia e a sua desconfiança no 
Governo, assim como a possibili
dade de qualquer inovação políti
ca. A anistia fará renascer o oti
mismo. E com ele, o ambiente ne
r.P.ssário para que as ti4mais ')1.)11 

dições possam também concorrer 
para uma nova atmosfera de 
união entre o Estado e a Nação, 
tão indispensável para a solução 
dos problemas econômicos e polí
ticos em aberto. 

Em seguida, viria a supres
são da censura prévia por uma 
ampla liberdade de imprensa. O 
debate livre de idéias, tal como 
a anistia, longe de ser um per
calço será um estímulo. A su
pressão dos poderes exorbitantes 
do Executivo, seguindo-se à en
trada em vigor da anistia e da 
liberdb.de de consciência e ex
pressão, longe de ameaçar a 
segurança e a autoridade do Go
verno, iria aumentar, de muito, 
a sua popularidade. Não demagó
gica, mas autêntica e espontanea, 
po,rque livre. Com isso, o clima de 
medo seria substituído pelo da 
confiança. O do afastamento pelo 
da colaboração. Não vejo nada de 
impossível ou de utópico nesse 
processo. E sim de essencialmente 
realista e exequível, ao contrário 
do que podemos esperar das três 
etapas propostas, com exclusão 
do povo e manutenção de um 
processo secreto e oligárquico, 
que redundaria uma nova impos
tura democrática - que seria 
apenas um rótulo falso numa 
mercadoria avariada. . 

. .... 
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O 
presidente do Partido go
vernista, em recentes decla
rações, depois de conversar 

com o próprio Presidente da Re
pública, delineou as quatro etapas 
segundo as quais deverá processar
se a reforma do atual regime po
lítico em que nos encontramos de
pois de mais de 13 anos de suces
sivos &tos Institucionais provisó
rios. 

A primeira etapa, segundo esse 
esquema político, procurará alcan
çar um "clima de otimismo" para 
a reforma das instituições vlgen
tes. 

A segunda elaborará as linhas 
gerais dessa. reforma jurídico-ins
titucional do país. 

Durante essas duas primeiras 
etapas os interlocutores serão três : 
os dois 'Partidos legaís existen.tes 
e o Presidente da República. 

Na seguinte etapa, intervirá 
um terceko interlocutor, o futuro 
Presidente da República. 

Na quarta, depois das eleições 
parlamentares de 1978, serão esta
belecidas então, entre os quatro in
terlocutores, as bases das novas 

instituições a aerem votadas pelo 
Congresso. 

Esse plano peca pela base, IJOis 
lhe falta um quinto interlocutor, 
qU'e deveria ser o primeiro consul
tado - o Povo brasileiro. 

Nesse projeto de novas insti
tuições políticas, que pretendem 
substituir um estado de fato atual 
por um ~stado de direito futuro, 
passando de uma situação provisó
ria a uma situação, se não definiti
va pelo menos duradoura, essa au
sência do Povo será o mesmo que 
levantar um arranha-céu sobre 
terra fofa, sem qualquer alicerce 
no subsolo. Será uma obra mais 
que precária, natimorta. Uma cons
trução sem base. Com perdão da 
palavra, uma tapeação. 

Essa criação artificial, de um 
"clima de otimismo" preliminar, 
se assemelha àquele projeto com 
que, anos atrás, alguém propôs 
pintar de I]Cr~s variadas os barra
cos das nossas favelas cariocas, pa
ra gáudio dos turistas estrangeiros 
de passagem. As Sagradas Escritu
ras já nos advertiram de que ''nin
guém rasga um pedaço de roupa 

e marmotas--l--------------~: 

nova para cosê-lo numa roupa ve
lha, pois o novo se rasgará, e o ve
lho não se adaptará'' <Lc. 5, 36>. 

Todo élima artificial é precário. 
Clima verdadeiro nasce por si. Não 
é feito por nós. As instituições po
líticas de um povo com cinco sé
culos de existência, sem contar os 
que os precederam, devem nascer de 
baixo para cima e não ser impos
tas de cima para baixo. A preca
riedade das instituições colonialis
tas é precisamente prescindirem 
dessa autenticidade autonômica 
que faz a garantia de instituições 
estáveis. Não há independência ver
dadeira sem um povo consciente e 
participante. Estamos assistindo, 
neste momento, a uma fase histó
rica sensacional no continente afri
cano e vendo, de perto, a repetição 
do fenômeno por que passou o con
tinente americano há dois séculos 
e de que resulta a nossa própria in
dependência. O que existe, até ho
je, de precário nessa nossa indepen
dência e nos torna tantas vezes ar
redios ao espírito de interdepen
dência, que domina o noso fim de 
século e se antecipa ao século fu
turo, é precisamente a falta de uma 
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consciência efetiva, em nosso povo, 
dos seus direitos e dos seus deveres. 
A culpa não é dele. E' das elites que, 
ao loDgo de nossa história, nem 
sempre souberam compreender o 
papel essencial das massas para 
justificar o crescimento e o desen
volvimento das elites. O falso elitis
mo é um dos elementos mórbidos 
mais negativos de nossa história. 
Hoje tm dia, muito particularmen
te apó a pseudo-revolução de 1964, 

. esse ehtismo é o culpado do divór
cio en re o Estado e a Nação, que 
está preocupando, já ag.ora, essas 
elites, militares e civis, que assu
miram em 1964 a tarefa de reorga
nizar econômica e po,liticamente o 
Brasil. de cima para baixo e não de 
baixo para cima, como exigiria uma 
visão política racional e heterocên
trica. 

Se estamos hoje viven~o em 
clima pessimista, como reconhecem 
as próprias autoridades, pzlo fato 
de exigirem uma volta ao Otimis
mo como condição preliminar para 
passarmos do estado de artifício 
político em que vivemos há 13 
anos, é precisamente porque tudo 
se vem fazendo, tanto política como 

economicamente, sem o menor 
apreço pela opinião pública. O oti
mismo é, sem dúvida, necessário 
para se organizarem ou reorgani
zarem as instituições públicas ou 
particulares. Mas otimismo não se 
impõe. Nasce por si, repito. :e uma 
perigosa ilusão pre~nder criar um 
clima favorável às reformas ainda 
a propor, simplesmente na base de 
promessa e de esperança. O pres
suposto para reformas não é criar 
um clima de otimismo, e sim criar 
as condições necessárias para que 
esse otimismo, isto é, essa confian
ça prévia, possa existir. 

E por que não existe, atual
mente, otimismo, e sim pessimismo 
e d-esconfiança no povo brasileiro? 
Precisamente porque o Povo vem 
sendo iludido e tratado como car
neiro de um rebanho passivo, no 
decorrer desses 13 anos de política 
elitista, sem a mínima considera
ção pela participação efetiva dos 
governados na elaboração das suas 
instituições governantes. 

Há um Salmo que, no momen
to, podemos invocar como sendo a 
imagem do nosso povo desprezado 

e 'encolhido em face de nossas eli
tes, civis e militares, enfatuadas e 
atuantes. Esse Salnlo 103 diz o se
guinte: 

"Os montes altos são para os 
cabritos monteses, para as marmo
tas o abrigo dos rochedos''. 

Nossas elites políticas, que 
mais uma vez se preparam para 
impor ao Povo as instituições polí
ticas que, a seu ver, nps devem go
vernar até mesmo no próximo sé
culo, julgam-se cabritos monteses, 
que do alto das montanhas ditam 
regras e escolhem os abrigos em 
que devem habitar as míseras mar
motas. 

Enquanto o povo rasteiro, miú
do ou graúdo, que não pertença a 
essa malta caprípede de habitan
tes dos ''montes altos", está redu
zida aos obscuros abrigos nas gru
tas dos rochedos. 

Se temos a menor preocupação 
de substituir um estado de fato 
por um esta-do de direito, comece
mos por permitir às marmotas que 
também subam aos montes altos e 
não sejam apenas manejadas pela 
onipotência dos cabritos monteses ... 



apelo da fé·---

modo como, em março, foi 
' resolYid~ . em Washington, 

--t o ~alQ.so sequestl~o de 
134 pessoas completamente ino
centes, mantiaas como reféns por 

;:j meia dúzia de ~dos, é um 
"' índice eloauente das novas condi

çõeS em que vivemos neste fim de 
século. 

Vivemos, antes de tudo, no 
of cli.nlll....ç!e violência, e por toda par
.., te dilacerag,os entre a ~fiail 

dª-. seg}Írança e a da insegurança .li 
Cada uma alegando a outra como 
desculpa para seus próprios ex
cessos. Os securitários, como ex-

~ pressões do . · ·· · · w que 
- · a os ex remos do nosso p 

co político neofascista e ~o 
nn.w.i..st~ a~m as med. e 

· - · · , , 10 entre nós 
(e muito mais ainda nas puras ti
ranias individuais, como no Chile 

.~ ou na Uganda), sob a alegação de 
movimentos subvêl'SIVõs. Os inse-

~
curitários , recorren<!_o ao t~rroris-

\ 

mo ou ao simples ao-itaçiQillsmo, 
êõmo processo normal de t..omar 
insustentável a própria ordem so
çlaLrullnru:J:atica- como nos Es-
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Mundo, onde aliás podemos ter 
;Jma po<:ição de destaque, a des
peito de suas tremendas contra
dições. 

M3.s tudo isso são e~cios F 
à~ No presente, e no 
caso que estamos examinando, o 
que interessa é essa promoção 
c1·esc·ente do Oriente na polítil::a 
internacional. Quar.do é que um 
Presidente de uma g-rande potên
cia ocidental (a ma1s forte e rica 
e.. . democrática, do mundo de 
hoie) recorreria a embaixadores 
orientais para resolverem um caso 
típico de política, e até de polí· 
cia interna? Como ~sse l 
problema de in er 'n ia e sobe
rªmas, tão. aley,tada pela nossa 
p~a politica exterior. o fato r 
é que, desde 1905, o Qrknte não 

~
é mais, .para o nosso Ocidente, um ~ 
caso de eJE.gloracão econômica ..(.a \ 
~:r.a.-do opio_de 1843 .. ) ou de 
poesia exótica. É uma tremenda 
realidade de ressurreição do pas-
sado e de uma integração univ§J'- ~ 
salista em direção ao fúturo. 

• 
1 tados Unidos ou na Itália. Neste 

ponto se encontram os tradicio- Quanto ao terceiro e mais tí-
>' nalistas da e~r~ma d1reita, com pico. a~p~desse seque~tro ~sp~- ~ 

os A.A.A. argentinos, os criste- cialissnno, e o do apelo a reltgzao 
ros espanhóis, e os maoístas ou como processo de •entendimento 
trotsquistas da extrema esquerda. entre os homens, des)mt.en~idos F 

.. Esse terr~o de parte a ar..t_e é Eela violência, pelo pragmatismo 
u~ social, ba- e pelo fanatismo sectário e ra-
s~herdade 'Pã cista. Eis como um corresponden-
J~a, princípios igualmente re- ~e descreve ~ soluç~o, d? nó, apa-
pudiados por esses fanáticos, se- rentemente mdesata\el. 
c~rri~ários ou insecuritários, .~ .tf_ "Fugindo à regra geral ~os 

-~ drre1ta e da esquerda. T sequestras, os diplomatas med!a-
0 ato terrorlSLa de Washing- dores não t~ataram das <'ondiçoe~ 

ton, porém, ainda apres~ta cir- do~ seCl.uestia~ores ou de sua pos 
4 cunstancias particulares que re- ter.w.r libertaçao ou dos problemas 

- - d - - ' . . pratiCas comuns nestes casos. A 
~Q_utras... ua;; _f~es cap1tals discussão com os sequestradores, 
do com.R~~ espmto . ~o n~ss_o ou melhor, entre o chefe dos se-

""1 t~mpo, J~ esboçad~ ~as no 1111- questradores e os três diplomatas 
c1o do seculo. Isto e, no p1on:en- foi mais teológica (sic) e pessoal... 

::::l to e!!!. 9Be a nossa ~e~ ça.Q. vrve~ Quebrado o gelo (pelo recursos a 
s~ mocrd~e. O pnmerro deles e um problema de "desgosto pes-
o )lU e pod~mos chan:ar a pr9mo- soal" em que 0 Embaixador per-
çao do O~rente e o flm do prima- sa disse ao chefe dos sequestrado-

~ ~o do Ocr~ent~, q@_ S~ler, no res que "ele não era a única pes-
flm da Pnmerra GfãllO.eU1Ie~Ta soa a ter uma vida infeliz", por 
aE~t?~ como sua conseguen- ter alegado que planejara o se-

. era. rmeârafa. Nessa pr~m.oçao do questro. porque anteriormente 
=J Onente, remota ou .proXlma, es- elementos da facção rival tinham 

tá incluído o papel de Israel e do "afogado seu filho menor") os 
sionismo, assim como a do mun- embaixadores passaram a tentar 
do maometano. convencer Khaalin (o sequestra

• 
dor) que estava errado com ba
se em textos do Alcorão ... "sobre 
as virtudes do perdão e da com-

~i O conflito absur~de Wash- preensão" ... e outros pensamentos 
>I ington, como se sabe, p~o sobre a necessidade da compai-

choque entre duas facçoes do xão, do amor e do a1eto, coisas que 
rtfaometanismo negro. E só foi re- o Senhor ordena que tenhamos" 
solvido graças ao apelo que o (cf. Folha da Manhã, 12/ 3/ 7'7). 

~Presidente Carter em boa hora. Não recorreram a argumen'tos 
f~os~ores âe países wáticos. Não ameacaram nem 
a.rabizantes, como o Irã, o Paquis- ,)fereceram comp2nsacões nem 

.Ji tão e o Egito. Não é de hoje essa aceitaram condições. • Cm~vencc-
ascensão do Oriente e sua aces- ram pelo recurso à Fé, ao sentl-
são à política mundial das gran- menta, ao amor, à "palavra de 
d~ potê;:ci~s. O. própri~ ociden- Deus". Tudo isso é profundamen-
ta:rsmo Ja mclm o, Japao como he significativo. Na hora em que 
al~a~o natural, ate mesmo n,o ~s devotos do ateísmo declaram, ~ 
tnallSmo de Carter~ Estados Um- ~\lpela enesrma vez, a falêncra da 

~ d~s, EUl:o~a e Ja!?ao. Qu.ê:!!!Q_ a religiao, e a ela que, no país mais 
~-as ultrmas atitudes do nosso pragmático do mundo (onde, 
Governo, erfilace ãânova política aliás, segundo um inquérito re
internacional de Carter (baseada cente da Injormations Catholi-
no respeito aos direitos humanos ques Internationales, o sentimen-
e no desarmamentismo), afastan- to religioso continua em plena 
do-nos dos Estados Unidos, se con- atualidade) as autmidades recor-
tradiz a nossa (dos nossos diri- rem para resolver seus problemas.p 
gentes) pretensão a grande po- mais difíceis! Neste fim de civili-
tência do Primeiro ou do Segundo l zação, o mundo está passando a 
Mundo, nos aproxima do Terceiro esc~r !9rto por linhas dm~h~ .. :-



~Iorituri te sal·utant 

S
E fo·sse verdadeira a afoita afirma
ção do líder do Governo na Cama:. 
ra dos Deputados, de que a Socie

dade Brasileira para o Progresso da 

~
iência não passa de um antro de co
~ Íería'mos a desagradável sur
resa de reconhecer que o Partido Co-

~~ munlsta d~õe, lliO Brasil, de uma elite 
· y intelectual da maior qualidade científi

ca. Haveria, então motivos de nos alar
mar. Pois a força. das idéias é invenc1-
vel e estaríamos em véspera de passar 
de um Estado Autoritário a um Estado 
Totalitário, o que não seria uma pers
pectiva muito agradável. Felizmente, po-

• rém, a imaginação transbordante desse 
descendente do grande Patriarca da In-

• dependência costuma sistematicamente 
tomar a nuvem por Juno. 

O que nos forneceu a 29a. Reunião 
dessa benemérita associação, não só de 
cientistas stricto sensu, mas de urma 
verdadelira multidão, como se viu, de in
teressados !Pelos estudos científicos, es
pecialmente de nossa famosa. "realida
de brasileira", o que ela nos forneceu foi 
uma. esplêndida exibição de inteligên
cia livre e de observação arguta, a.pli
cada aos nossos mais prementes proble
mas. Ainda é cedo !Para fazermos um 
balanço objetivo do mundo de idéias que 
foram agttadas na PUC paulist~ duran-

• te essa semana. Só depois de publicados 
· os seus t~abalhos, caso a SBPC encon
lflre fundos suficientes para essa publi
•caçã.o, é que essa ava1iação poderá ser 
fellta. Mas jã. agora, pelo simples re8u
mo que os jornais publiearam, espeeial-

1 mente a Folha de São PaulO e o JORNAL 
I 
l DO BRASIL, pode-se tkar imediatamen-

te duas conolusõe3. A primeira será, pre
cisamente, a da seriedade, autentica
mente objetiva e elentifica. <não de uma 
Ciência. encastelada em sua torre de 
marfim), da maioria absoiuta dos tra
balhos apresentados. A segunda é que· 
não 8e vislumbra, nesses trabalhos, ne
nhuma uniformidade de intenção, a não 
ser a de descobrir a verdade. E é isso 
que ca•racteriza o verdadeiro espírito 
cientifico, que é, ao mesmo t.empo, es
peculativo e prático. 

Essas duas linhas estiveram repre
sentadas, pelo que soubemos, os que, de 
fora e de ilonge, acompanhartl.m esse 
stmpósio. TaBto ali se falou, em grupos 
especializados, da. mais abstrata ciên
cia. da Unguistica universal, como do es
tado de lamentável decadência em que 
ae encontram as nossas festas popula
res de um f,olclore tradicional e típico 
de nosso povo. A palitica. e.li entrou com 
P maiúsculo. E saiu quando tentaram 
introduzi-la sob a _:torma de ~ma propo
sição concreta e partidariamente con
troversa, como a. convoc-ação de uma As-
5embléia. Constituln·te. A Mesa dirigen
te dos trlllbalihos em boa hora vetou a. sua. 
votação, por contrariar os estatutos 
&políticos da entidade. Apolíticos, evi
dentemente, no sentido partidá-rio, pois 
a política sendo uma ciência que pro
cura a verdade, como outra. qualquer, 
tem de ser objeto também de um estudo 
de caráter científico, como o foi. E co
mo a. maioria. dos assistentes era com
posta. da juventude universitária, assim 
como das cáitedras universitárias é que 
proveio a ma..ioria dos' trabalhos, uma 
das conclusões a ser tirada dessa memo
rável reunião, é o papel capital que a 
liberdade de cátedra e a autonomia uni
versitária têm de representar em nossa 
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to do que está acontecendo na Univer-
sidade de Brasília. · 

Outra conclusão que se pode, a meu 
ver, tirar dessa reunião é a necessidade 
de tornar mais frequentes esses encon
tros. De modo a permitir a descentrali
zação. E a sua atenção aos debates mais 
atuais. Assim como o seu propós-ito con
creto, não político, com p pequeno, mas 
Político com P maiúsculo, de superar 
pacificamente o atual dissídio entre o 
Estado e a Nação. Ou, se quiserem, en
tre o Sistema autoritário em vigor e a 
Opinião Pública pluraritária cada vez 
mais afastada dele. 

O regime já dispõe de um forum ofi
cial, onde periodicamente falam os mais 
categorizados representantes do Gover
no e de seus processos politicos, econô
micos, culturais e militares. Trata-se, 
como se sabe, da Escola Superior de 
Guerra que, .especialmente, desde 1964,_ 
se tornou o laboratório da filosofia polí
tica dominante. Não digo que a S.B.P.C. 
se converta nominalmente, mas efetiva
mente, eni uma Escola· Superior de Paz, 
em que a Opinião Pública possa livre
m~mte manif-es•tar-se segundo · uma ou 
várias filosofias políticas divergentes da 
filosofia oficial. E como se sabe que não 
pode nem deve haver nenhuma contra
dição entre filosofia e ciência, esses dois 
institutos de ciência e filosofia, distin
tos e autônomos, seriam os representan
tes ou pelo menos as válvulas de escape, 
do pensamento do Estado e do pensa
mento da Nação, que não devem contra
por-se mas completar-se, por uma dupla 
atividade de processos difer-entes, com 
um propósito único, o progresso do co
nhecimento especula-tivo, em bases sóli
das, para um processo de ação práfJico, 
igualmente em bases sólidas. Não é pre
ciso para isso que a S.B.P .C. se transfor
me nominalmente em uma Escola Su
perior de Paz, que poderia ser confisca
da, como uma antítese à Escola Superior 
de Guerra. Mas tudo indica que essa s o
ciedade livre de estudos científicos pos
sa ser, cada v-ez mais, em face da outra, 
um centro aberto de investigações e es
tudos, com espírito científico, especula
tivo e prático, para o bem do Brasil, tan
to em suas instituições governamentais, 
como Estado, mas principalmente em 
suas instituiçÕ€s populares, como Nação. 

vida cultural. E como a. vida da cultu- O êxito dessa 29a. reunião de ho
ra não é nem deve ser um oásis isolado mens de ciência e .de uma platéia espe
no deserto das instituições políticas da cialmente juvenil, de futuros b.<imê-ns de 
vida naêionall, outra consequência que ciência e de ação, permite essas e outras 
podemos tirar é a necessidade de abrir conclusÕ€s, para o bem comum, do Esta-

• as universidaâe. Não uma abertura de- do e da Nação, cujo binômio harmonio
ma.gógi.ca, com prejuízo da qualidade do so deve representar um dos nossos mais 
ensino, como foi feita com propósitos, prementes ideais. Nunca houve, que me 
confessados ou inconfessados, de conclu- conste, em nossa história cultural, um 
sões estatísticas e promocionais, mas simpósio de tal montá -e de tão atta qua
uma abertura no sentido de estender a lfdade intelectual. Como v-enho do fundo 
Universidade ao jogo livre das idéias, de uma geração do século passado, que 
de um lado. E de outro, ao seu contato não verá o século futuro, posso bem in-

L___. A~ """iMlsula mb' e vocar o velho canto romano dos mo-
~~~~~~==~~ 



,. 

complexo ~() 

rJ,\b~ 
h lilllan o ----..;: 

P
ODEMOS encontrar cinco ten
dências fundamentais na ge
neralidade dos seres humanos. 
Duas de caráter concreto. Três 

de caráter abstrato. As duas primei
ras são as de tipo hedonístico e de ti
po pragmático. As três últimas, as de 
tipo estético, científico e religioso. 
Essas tendências instintivas podem ou 
não ser concomitantes. Como poctem 
ou não ser complementares. . 

A tendência hedonística, isto é, a 
busca do prazer, seja físico ou psíqui
co, é de todas a mais universal. Aris
tóteles fez da busca da felicidade a 
bússola de todo ser humano. Ou mes
mo de todo ser vivo. Freud reduziu 
esse campo vasto da inclinação hedo
nistica e converteu a busca do prazer 
sexual no motor humano predomi
na,nte, hipertrofiando assim o aspecto 
físico da felicidade. 

A tendência pragmática é a que 
nos leva à ação prática, ao exercício 
do nosso poder. Enquanto ·a busca do 
prazer nos leva a trazer o mundo a 
nós, para desfrutá-lo, a :prática do 
poder, :ao contrário, nos leva ao mun
do ou aos outros para dominá-los. O 
homem de ação não pensa prima
<:ialmente em sl, como o hedonista. 
Pelo contrário. Desafia o obstáculo. 
Corre o risco de se perder, pela paixão 
da conquista. A vida, para ele, quan
do é um ativista integral, se torna 
uma aventura na qual o objeto da 
ação é a própria ação e não os seus 
frutos. Quando o instinto hedonista, 
porém, se combina com o instinto 
pragmático, a sede do poder se as
socia à. fome do possuir. E a vida so
cial se converte então numa luta im
placável, em que prazer e poder se 
conjugam para fazer da r iqueza indi
v idual a. meta ~e cada homem e do 
ideal da grande potência a finalidade 
da história de ·cada nação·. 

O mundo moderno, capdtalista e 
burguês, é hoje o melhor exemplo des
ses dois falsos ideais, o hedonístico e 
o pragmático, como sendo a própria 
razão de ser da existência humana. 
Se a marcha do abismo nuclear é a 
angústia dos que não se contentam 
com a redução da vida a essa conju
gação de tendências concretas desa
çaimadas, é que hedonismo ·e prag
matismo, sem a medida de tendências 
superiores, levam o homem a ser víti
ma dos seus próprios instintos natu
rais, de prazer e de poder, que são 
sadios, apenas quando contidos em 
seus surtos ilimitados. 

Essa continêng!a indispensável 
para conter os males dessa dupla in
continência é a que nos é fornecida 
pelo exercício das três outra& tendên
cias a. que aclma aluc11mos. A ptúnel
ra. é de tipo estétko ou ltldfco. A bus
ca do prazer ae converte euüo m. ale
P das formas. Na ~· .CW um. 
aúbdo niq eompet ~Jir,..,M 
forma nova. tem uma razão <le ser em 
&i mesma. E' a busca daquilo que se 
chama a beleza, mas que não obedece 
a modelos rígidos, nem a fórmulas in
temporais ou universais, mas em que 
justamente a piuralidade e a liberda
de é que formam a unidade suprema 
da visão ou da audição, que superam 
o simples prazer sensual ou o simples 
poder materia,l. No mundo da estéti
ca, se exerce o poder lúdico e criador 
de cada ser humano·. Todos somos 
autores ou artistas. Embora só pou
cos tenham o dom autêntico de levar 
esse mundo lúd.ico a. superar a. força 
de gravidade material dos instintos 
hedonísticos ou pragmáticos, sem des-
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tru!-los, mas integrando-os no plano 
do desinteresse. Po'is se o interesse se 
converte facilmente no deus dos he
donistas ou pragmáticos, o desinte
resse é o próprio clima desse mundo 
estético, que não é apenas um diver
timento passageiro mas o próprio ca
minho de superação do egoísmo hedo
nístico ou pragmático. 

Da tendência estética passamos à 
científica. Isto é, à. ~rocura da verda
de pelo saber. O homem de ciência, 
como todo s·er humano, superior, bus
ca a v.erdadeira liberdade. Mas esta 
sua liberdade está subordinada a 
uma servidão. A sublime servidão de 
vencer o muro do silêncio e· da hosti
lidade que nos separa das essências 
dos seres. O artista também nos leva 
a esse território pelo caminho da be
leza. O cientista nos conduz a ele pe
la obediência à verdade. Se for cien
tista puro ou um filósofo especulati
vo, nos revela o que o mundo é. Se 
for um cientista social ou um filóso
fo prático, nos leva ao que o mundo 
pode ser ou deve ser. A ciência pura 
e a ciência aplicada são ambas pro
dutos naturais dessa tendência à ver
dade abstrata, ligada ou não aos fa
tos individuais e sociais mais concre
tos. A política, por exemplo, é uma 
ciência, antes de ser uma arte e uma 
virtude. 

Esse apelo à virtude nos leva en
tão àquela tendência suprema, no ser 
humano, que é a tendência religiosa, 
moral ou metafísica, tão positiva co
mo qualquer outra tendência funda
mental do homem. E tão sujeita, po
rém, como as demais inclinações na
turais, ao veneno do fanatismo e da 
hipertrofia. Como ao veneno da atro
fia ·e do negativismo. No século pas
sado a. tendência cientificista, por 
exemplo, ten-tou sobrepujar-se às de
mais, colocando a ciência no altar da 
religião. O nosso século, ao que pare
ce, vai terminar tentando, ao menos, 
mos.trar a compatibilidade absoluta 
entre essas três tendências supremas 
do ~r humano, a estética, a científi
ca e a religiosa. 

Eis, por exemplo, para só falar
mos do velho conflito entre ciência e 
religião, o que lemos em um . dos nú
meros mais recentes de uma revista 
famosa que timbra em ser super
atualizada: ''0 desaparecimento des
sa mitologia (isto é, da ciência como 
monopólio do saber. T. de A.) é o re
sultado da verificação, pelos america
nos, de que as maravilhas sonhadas 
pela ciência e pela tecnologia, redun
dam muita& vezes em pesadelos all'r
mantee. Detergentes que fazem bri-

estrogênio, são alguns dos supostos e 
abençoados benefícios que ensinaram 
ao homem ·comum uma singular li
ção: os frutos promissores da ciência 
e da tecnologia contêm frequentemen
te vermes ocultos. Como disse o neu
rologista americano Richard Restak: 
"A ciência é importante demais para 
ser deixada aos cientistas". (cf. Time: 
Science: no longer a sacred cow", 
7/3/77). 

A eíência já não é uma vaca sa
grada. Todas as nossas tendências 
inatas são armas de dois gumes. E a 
hipertrofia isolacionista de cada uma 
pode levar à sua negação. E voltar-se 
contra o próprio homem. 

...... ~ 
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Enquanto é tempo 
Tristão de Athayde 
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E SCREVEU o g-rande historiador 
inglês Walter Raleigh, que ti
nha deixado de acreditar na 

f'::l verdade n'íSfór1cà-;'!(f-inenos absoluta, 
depôisaê assistir a um tumulto, de 
uma das janelas da Torre de Londres 
onde estava no momento encarcerado, 
e ouvir no dia seguinte as diferentes 
versões de outras testemunhas do 
mesmo fato. 

No momento presente, -em que 
-1 tanto se fala na ingerência indébita de 

uns Estados em acontecimentos de ou
tros Estados (e particularmente na 
intervenção norte-americana em defe
sa dos direitos humanos, na América 

'"'"'Latina e na Rússia Soviética), não é 
-•.tora de propósito relemb:ç_ar o Veího 

problema da ingerênciª--.flos Estl31dos 
~ Unidos no deslanchamentõ da ng.ssa 

"revolução'~ 1964. O testêmunho do 
enfão Embaixador da grande Repúbli
ca do Norte em nossa terra, Lincoln 

_,Gordon, foi sempre considerado acha
., ve~mestra desse prQhlema liiStórico. 

Ãinda há pouco, a revista Veja publi
cou uma entrevista com esse ex-Em
baixador, em seu número de 9 de mar
ço findo. Acontece, porém, que na vés
pera desse dia, o Washington Post pu-

_1 blicou um artigo dele contradizendo, 
"1 aP.arentemente, o que dissera ao re

presentantê da Folha de S. Paulo, em 
Washington, Roberto Garcia. 

.::f Convém registrar. lado a lado, as 
duas versoes fornecidas pela mesma 

.l<J imPQrtante teste~unha. Embora, a 
-frneu ver... nao p<>ssa haver dúvida de# 

que a versão ·autentica fo1 a forneci
da a Roberto Garcia, depois de ter sido 
cuidadosamente revista pelo autor 

=f (sic). Não t~ohe:u::~2..$xemplar 
o~ as z ost e cito 
apenas por sua transcrição na Folha 
de 9 de março. Diz o citado telegrama 

.f de Washington, r-PG=n~o do 
ex-Embaixador: " n, aiXador 
no Brasil de 1961 a 1966, desmentiu 
que a presença de uma força naval nas 
proximidades do litoral brasileiro ti
vesse o objetivo de intervir no país co
mo ocorrera em 1965 na República Do-

v.erdade histórica-----~ 
Tristão de Athayde 

m1mcana. De fato, nada de remota
mente comparável foi pensado com re
lação ao Brasil em 1964". 

Ora, o que Gordon declarou na 
sua entrevista à revista Veja <iiz coisa 
muito diversa e confirma que a tal 
task force estava a caminho do Brasil 
e tinha em vista apoiar eventualmen
te as forças anti-Goulart e portanto 
aquelas que derrubaram o Governo de 
então. Eis a parte do texto da entre
vista que se refere ao incidente: 

.,I "Eu est~a preocupado com a pos-
sibilidade de uma guerra: civil... Quan
do um emissário das forças anti-Gou
lart (sic), Alberto Byington, foi man
dado para Washington em março 

~\ (sic), confirmou nossos temores. As
@n,_.antes de voltar -parã o BrasifllÕ 
dia 21, solicitou-nos um ~ de 

'"·!emergência a respeito. (Logo houve 
entendimento previo, em Washington, 
poucos dias antes da Revolução, entre 
um "emissário" das forças anti-Gou
lart e o antigo Embaixador dos Esta
dos Unidos em nossa terra. T. de A.). 
E' por isso que, quando mandei meu 
telegrama de 27 de março, os quatro 
navios-tanques se puseram imediata
mente a caminho. Quanto ao Forres
tal, a presença de um enorme porta
aviões é impressionante (intimida
ção ... T. de A.). Ele foi acrescentado ao 
panorama por pensarmos que, se ti
véssemos de reconhecer a legitimida
de das forças anti-Goulart (logo, já 
existia o propósito de reconhecer as 

~forças insu.rrectas. T. de A.), elas pe
diriam nossa ajuda e nós a proporcio
naríamos (sic)". O repórter então per
guntou-lhe: "ApoiO moral?". E a res-

..-.J posta veio imedia~a e _ çon(judente: 
"Não apenas moral". 

Daríamos apoio logístico, supri
mentos, munições, petróleo (só não 
fala em marines ... T. de A.). O petró
leo era o mais crítico porque, sem ele, 
o movimento poderia ser interrompido 
em uns poucos dias (logo, o que inte
ressava ao ilustre representante era 
que o movimento não tosse interrom-

'::t pido ... T. de A.) . ~ra bom _e.atarmos ... 

preparados, portanto. E quando pen
sei que havia pelo menos 8 mil qui
lômetros de distancia e que mesmo um 
navio rápido levaria 10 dias para che
gar, achei que devia colocá-los em mo
vimento imediatamente. Depois de ve
rüicarmos que havia a possibilidade 
de uma guerra civil, mandei um tele
grama, que ainda não foi liberado, em 
que recomendei à organização de su
primentos logísticos. Navios-tanque, 
aviões de transporte deveriam come
çar a se deslocar, e de acordo com o 
desenrolar dos acontecimentos haveria 
muito tempo para mandá-los de volta, 
se não fossem neces~ários (ou seja, se 
os vencedores de 31 de março, não ti
vessem tido êxito em seu movimento 
.revolucionário ... T. de A.). E' claro que r
tínhamos ~tqria preparada pa-r
ra ~rçar tudo, se issq fosse desco- i==' 
bertó: ostãifques íam para Montevi
déu, a força-tarefa estaria engajada 
em manobras e assim por diante (isto 
é, o movimento de apoio oficial norte
americano ao apelo das "forças anti-· 
Goulart", quer dizer, dos vitoriosos da 
revolução, foi feito de modo subreptf- ·\<" 
cio, com uma desculpa :i)revrãmente 
preparada para o caso do seu malo
gro... T. de A.). (cf. Veja, 9/3/77 
pág. 7). ' 

Isto é, em 1964, ~diam a ingerên
cia dos Estados Unidos. Em 1977 _ru:ç- F' 
testam contra ela... Confrontando as 
palavras do ílustre ex-Embaixador 
publicadas pelo Washington Post a 8 
de março, e as suas declarações na en-· 
trevista a Veja, não tenho dúvida·algu
ma em ficar com o relato feito na en
t~evista e revisto pelo autor~ Três li- •'
çoes 120demos tirar de~se co~tõ:'"1\ r
primeira é a relatividade da ver ade 
histórica. A segunda é que a ingerên
cia de potências estrangeiras em ne
gócios políticos ou econômicos inter
nos nunca deve ser aceita ou rejeitada, · 
louvada ou condenada, segundo o êxi-
to ou o fracasso dos movimentos. AI 
terceira é que houve ingerência norte- 'j 

a:mericana na preparação do movi- ~ 
menta de 1964. . 
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cismo nu c·o nunismo, 
mas sim entre Estados 

)

U!lidos__Q1LRú,ssia. Entre~ 
a cíemücracia (autoritá
l'ia ... ) ~ Q.~otalita.r.i§.mo. 

? O n..Q.Y.Q._ Estado Novo fa- 'f. 
zia do anticommlismo e 

do pró-nm~trlio 'i nor
ma de sua mha de con
duta. Lembrávamos, se-
manas atrás, o papel que 
os Estados Unidos repre

- 1 sentaram no desenca
·~ deamento dalíeVõtução 
~ macartismo 
norte-americano passou 

.::-1 a inspirar a nossa políti
cãextenor pau-america
na. A era Nixon-K.is..§!n
ger levou ao extremo es-

\

sããíiança, já que "para' 
onde fosse o Brasil iria a 
América Latina". Toda a 
base financeira das rea-
lizações faraônicas do 
Estado Novismo v ·e i o, 
em sua grande maioria, 
do financiamento norte
americano. Enquanto no 
seu modelo militar é que 
ia inspirar-se a formação 
de nossas próprias forças 
policiais e militares. 

"'' I~te, às vésperas do 13.0 aniver-
sário do Movimento de 
S. :rr::'l11d .!.:L:t~ro d..o -nou~ .o. 

p.rópria hikertrofia daMelas ar~s ultrasofisti
era te~olÕ ·1ca em con- adas de nossa tecnoro
tínua acelerac.ão. É a gia._acêlera da) , deve ser 
própria experiência do justamente o da coexis
fracasso, em meio século, t_ê 'ILC.ia universal dos 
dessas sucessivas oJ:ões iguais, dos análogos ou 
entre Õs gigariiês po dos contrários, na espe
nosso temP9, que nos rança de uma convzven
deve alertar contra o cia mais racional, mal.'; 

-~. 

humana e autentica
meu te aspirada por to
da.s.......religiões. E parti 
cularmente por esse 
Cristianismo - mal' 




