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BCEBI. hA dias, o magni
flco dt.scuro5o que o pl'o-
re c Cavaacan 

1!. UWJar da cátedra e ono 
ziiiã na Universidade do Cearâ, 
pronunciou como representante 
cloa várlOI paranl.nfos da.s rea
pectJvu faculdades. Agradecen
do a remeua, cona~-me 

:.f com o autor e com os alunos, 
nJ.GICl pela auauilãa'e"eicepcio
aal do ~da oraçio, mas aci
ma de tudo pela fidelidade a 
uma tradiçio univenltárla que 
eaW. ltrlimen" ameaçada en
tre nós. .Refiro-me à liberdade 
de eacolha ele patronos e para
nl.ntos pelos alunos formanda.. 

Já me referi, h~ tempos, a 
es&e fenômeno que repuLO da 
maior aravldade. Não importa a 
repetlçao, que Napoleão conside
rava a umca aceitável das ve
lhas figuras de retórica. ~t.â re
petl.ndo-se, de modo impressio
nante, a lmpoaição ou a eacolha 
de ml.ni.stros de Estado, como 
patronoa ou paranlntos doa tor
mando&. Bale fato revela cluaa 
CODMCJU61U:laa Jamentiveia, tan
to para JlOII& ~ poli
... eomo pua • Jlapel ela mo
Cidade no ta&1lro de noua terra. 

A 1)11mek& é a perda de au
tonouua clu u.nlveraiclad~. que 
representa a pa.uagem de uma 

... liOCledacle abena e ]>lü!ã[llta, is
\o r,líumana e ilil'!. para uma 

:.f aoc1edadf' fe]ObjljhiJu:ent.rali.Ua, 
Ut.4 é, autõcra~a e &ota!.!tli.rta. 

~~ A ~dra de cone dõ eosmo um~ flriltirlo 6 a libeí'êfade. de pen 
aame~ ede peãifuliae...a uni 
cl~entrt_cor,po~u cor
pO ~MIÚtO maua impor 
tiíi'fe moralinente para um re-

y 11me que ,pretenda •r democráf UCO, é a Ubel3iftd• eultnral do 
• que a llbercladt ppémlca. 

8e cabe AO EKaclo ~ a 
econom.iãdD ~o. dê a 

~ 

uma ~ultaUva 
cyat.rib~ oeD1 51Enflis, 

'

maa re o a liberdade e a 
dlveraldade daa m.tit.ulçõea cul
t.urall, públlcaa ou partJculares. 
I eua liberdade, que toca de 

.J perto a própria CO,E~a da 
"'~ po~ • multo mala lmpor

tãii&eao que a contl'lbulçio do 
lDIUDto ele lucro, que move 
lqlllla 1DJclatlv& prtvada e ta-

Tri1tão de Athayde 
ellmente redunda em negação 

.ri da JUS~~ut1v , a 
qü.ií .cab~ ao ~r. A 
auí:Onom1a Uiilverslt.ária está 
hoje, entre nós, em plena deca-
deucla. Se ainda ae pode falar 
uua. E esac noto costume de 
Impor aos alunoa patronos ou 
~raulntos, contn ou tora· de 

-=-f sua bvre escolha, 6 ~ •ma: ~
~te d~saa ma~•uçio ~ 
.ver~a e meamo e 

uma-verdadeira corrupçio ela 
mocidade. 

Pola e.ue leiUndo ten6me-
~ no ainaa e ma~~r'~ elo 

que o prlmelro.4 a os 
vtoprios alw10s, con~uu.nadoa 
l><aa aLmoa~tera contoiliUita ao
nwaauw, que se apr"essam em 
t:.:>Comcr o:~ homens do .t:'oder, 
pal'a seU& parauu11os ou patro-

luu.:l, ua ellpct·anlja de !ut11ru 
""~btncasea. Sü ae uaemblé~aa ea

t.u<IãluJs em que vozes i.ndepen
den&.es que propõem a escolha 
o~ protc:aocd para eaaas !un-~ 
çuc~t patronunlcaa aio abafa-
daS ~ftlmtD'« por aciüêlêiCõle

? cu que invocam o pertjõaê se 
epol4idi 1 iiiOBe ..,. mll&iU ou 
l Séilildidi de/leu bem com 
o oonmo "para arranJar em
prego', 

• 
af Essa anut.eala~ular, pro-

movida JS!Q reai:<matorial, 

l
eatá poluindo o que temoa de) 
~uro em n~u esptrançaa 
cfy ; giji i ã rioMA:~llde. 
Em certa ctdade do nosao l.nte
rlor, no último flm de ano, hou-
ve tr6a Mini.lttoa de Estado oon
vldadoa neuu condlçõea, pelos 
próprioa formandoa, aob 01 olha-
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~i~o . . 
~~ · antieomtimsmo; 
~ Tristão de Athayde 

"1 A pior das pragas criadas pelo comunismo, 
l · no mundo moãerno, foi o anticomunis- · 
· r;: JllO. Os extremos~ se tocam. E como tam-

g~ém nos tocam, ng dizer de Qide, estamos F 
~ condenados ~clli!-r eng_e essas contradições 
- l e a confundir o equilíbrio com a mediocridade. · Jo a colocar 1L-ooiítradíçao- na e§Sencia do se.r. )11 

como pre.tenaêu Iiege.l, e não à sua margem, rn. 
em sua preparação ou por sua negação, como 
nos ensina uma sã filosofia da proporciona-

. ~ I !idade. E como a _ yer_dade _f sempre ~ma pro-
7 posicão nrultilateral e não uma prooos1çaó 

"1 ' unilateral, o espíritO: de ,parcialidade e não o F 
d~ glóbalida:de é que nos e-va ao Janatismo r 
das posiçoes antitéticas, 'Cle que um ~ 

? éOrriõõanticõmunismo é um dos mais frisan
tes e .correntes exemplares. Entre nós, parti
cularmente depois do putsch de 1935, essa pra
s:_a_ nos está corrompendo e atacando por todos 
õSlados, tanto no Estado como na Cultura e 
já agora na própria Igreja. 

;:,f A geopolitica que ' inspirou a revoluç-ão de 
1964, embora ·mais implícita que consciente, 
foi a de que o mundo moderno era apenas um 

.:, palco em que se digladiavam duas forças, a 
comunista e a anticomunista. A primeira~ 
presentada rpela Rússia Soviética e a segunda 
pelos Estâd Unidos. Lembro-me de uma con-

'11 ferencla que, in illo tempore, pronunciei na 
1 Escola Superior de Guerra, da Praia Verme

lha, na qual já me batia por esse plur.alismo 

f
lnternacional que rejeitava o monoliti.Silrõ co- · 

r:;-\ m.ii_nista como ·rejeitava o monolit~O-ia.s.cl.s-
\Y t~pitalista ou democrátic:o.cT J · 

:::1 Já então sustentava eu muito antes de 
64, a tese dreque existêill hoje "vários tipos 
e exemplos <ie comunismo como varias hpos e 
·exemp~os de fascismo, capitalismo ou demo
'cracia. O mundo é cada vez mais ondoyant f 

'j. et divers) como disse o poeta. No fim da con
ferência, um dos mais qualificados assistentes 
V·eio me perguntar: "Afinal de contas-;-o que 

I 
desejamos saber é ~. no caso de um conflito 
entre a Rússia e os Estadias Unidos, o senhor 
fiearia. ao J.ado da Rússia ou dos Estados 
Unidos?" E como eu optasse pelos Estados 
Un1:dos, o meu :!nte.rlocutor respkou apM"ente
mente a.livlado ••• 

o ~Hm131 de 1930 já era. esse. ~· 
quando o meu saudoso amigo Henrique d~ 

'Toledo DodswOO'th me conv.idou para~ 
da Universidade do Distrito Federal, deu-me 

-= e:icpressamente carta branca. Assim .que tive 
a oportunidade, como Reitor, d·e dar uma lista 

::l- de Hv.ros pau a nossa 'biblioteca, incliil, eiitre 
elM, Capitão de Areia de J101•ge Amado. Do<is

wor.th me comunlcoll.então que o Secr~tário 
. de Educacão, o nosso cal'o Paulo Assis Ribeil:o, 

\

lnão admitia que 'Comprássemos "livros comu
~ lnistas" (sLc). Prefel1i. demitir-me a exigir do 
-::7 meu am1g1o o uso da carta branca. 

. Como se vê, vem de longe e~ primªI:!§m.p.. ~· 
"': a.ntlconm~ta., que entreta,DJto não Item feito 

senão agr!liVaz-se, Enquanto eu mesmo, exata
mente ao oontráorio dessa dicotomia....destrui- d 

• dora, se~ustentei expr~ente, já no~ 
' ltem«>>S do Gov---eiDa Du'tm, que o ·melhor meio 

de eVJ.tar a. ·:famosa "infiltração comunista", 
em .todos os ~naciona s, era pre.clsa
mente legalizar o Partido Com'l[.i?..ista Isto ~. 

::::.l <iefi_!!!.r as posições abetl_a~nje. E' o que pen-
so até hoje, com:o quem considera ?- comu- rl~ 
nismo <Como um t<1!-litari~mo tão detes~el, J 
~ J.lr~a. e tão mimigo da liberdade e . da 
justiça, bases de todo sistema !POlítico sadio 
;"a·Uitêntico, como qualquer totalitarisffilO· rea-

..::1 cioná1·ro e direitista. 

Mas o fato é que nem o bom senso, nem 
as e:lq>eriên:ci!lis histórieas maiS ll.'ecentes 
(.como ;por exemplo a. formação e a. expan:;ão 

~ do eurocomunismo, cuja reunião em Madri é 
.... J uin fen~eno ue seria. impensável naqueles 

id'o~de 1930). nem uma coisa nem outra. têm 
·+ ' conse~uido abri!r os ouvidos d~ nossos sur
~o plano do Estado, toda a vivência "re
volucionár~a" desde 1964 tem sido geopolitica
anente, pela ;nesma filosofia · do d~alismo so-1\\'t 
oic.lógico, comunismo e anticoínunismo, que Jll! 

W -~ 'começou a gr3:§§ar entre nós na déca;ia de 
30. Os constantes pronunciamentos, civis e 
milita.res, das autoridades constituídas, quan
do querem apoiar-se em pri:ncí ios menos pe-

.q ~~ a.pelam logo pa:~ o "perigo comu-
. nista". E como sabem que o nosso povo é 

m~l};;;ceralmente ~~~un:sta~ ois o co~u~is- 11 
· mCJ no Poder e two h1erarqmco, casernano e 

antllibera como as mais extremadas ditaduras . 
dã""<iireita, e por conseguinte absolutamente ' 
i~licável a um povo naturalmente inimigo 

·:q de toda c_?ação e~ger~. como o nosso, a 
invocaxão do perigo soviétic~ncontra. eco fá

~ cil em qualquer assembléia _po_pular. Essa in-
:t-~- - -

...... 
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r,, I ;ij~L;tS:-~~o -;:~jel.tãva o m~olit~~-
V t~a.pitalista ou democrático.: (1} · 

:::1 Já entã;o sustentava eu muito antes de 
64, a tese d~que existêiií hoje 'vários tipos 
e •exemplos de comunismo, como varios t1:pos e 
·exerrupMos de fascismo, capitaliSmo ou demo
cracia. O mundo é cada vez mais ondoyant f 

"'f. et divers,~ como disse o poeta. No fim da con
ferência, um dos mais qualificados assistentes 
v.eio me perguntar: "Afuiaf de coot~o que 
desej•amos saber é se, no caso de um conflito 

I entre a Rússia e os Estados Unidos, o senhor 
fi'Caria. ao lado da Rússia ou dos Estados 
Unidos?" E como eu optasse pelos Estados 

I Un~dos, o meu intedocutor respkou apM-ente
niente aliviado ••• 

o cum~ de 1930 já era. esse. ~· 
quando o meu saudoso amigo Henrique de 

·Toledo Dodswo!l.'th me convidou para~ 
da Universidade do Distrito Federal, deu-me 

9 ·écpressamente carta branca. Assim qu; tive 
a oportunidade, como Reitor, d·e dar uma lista 

i de Uvros para a nossa biblioteca, mcíüi, entre 
e,lell, Capitão de Areia de JIOrge Amado. Dods
W01.1th me OOiliU.iircoü, en'tãõ que O Secn:tário 

_ de Educacãjo, o nosso ca1.1o Pa 1 Assis iJle.jx,o, 

\l
não admitia que 'comprássemo.i»livros comu

~ nistas" (slic). Pre·fell1i. demttir-me a exigir do 
~ meu am1g1o o uso da carta branca. 

Como se vê, vem de longe e~ prjmar·isma.. ' 
4· a~onmnista, que entretalllto não rtem feito 

senão a~SJV9Jr•.Se. Enquanto eu mesmo, exata.
mente ao contrário dessa. dic~mia... destrui; d 

dora, ~ustentei expressamente, já nos 
itemax>S do -Go"Ve"r''O Dti m, que o ·melhor meio 
de eV1tar a d'amosa. ":in!ilbração comunista.", · 
em .todos os mero;-nacionais, e·ra precisa
mellltJe legalizar o Partido Com'l[,~ista. Isto '· 

A defi~r a:~_posições w~n1e. E' o que pen-

so até hoje, como quem considera ?~- 1~~ 
nismo <Como um totalitarismo tão detestável, 

. .c..- - ;;;;--
~a, e tão inimigo da lib~rdad'e e . da. 
j~stiça~ bases de todo sistema político sadio 
e a·utêntico, como qualquer totalttarismíO rea-

~l ciE_nái·i:o e direitista. 

Ma·s o fato é que nem o bom senso, nem 
as experiê·n:ci8is históricas maiS ~recentes 

(como :por .exemplo a. formação e a expansão 
-1 do eurocomunismo, cuja ·reunião em Madri é 
"'r um fenômeno ue seria. impensável naqueles 

idos de 1930)' nem uma coisa nem outra têm 
·+ · conse~uido abri[' os ouvidos d~ nos~:os sur

·~No plano do Estado, toda a vivência. ''re
volucionári:a" desde 1964 tem ·sido geopolitica
anente, pela ;nesma filosofia · do d':alis~o so-l'N 
oic.lógic~ comunismo e antiooínunismo, . que JJl 

~ -~ começou a g1.1~ar entre nós na década de 
30. Os constantes 'Pronunciamentos, civis e 
militares, das autoridades constituídas, quan
do querem apoiar-se em prmcí ios menos pe-

4 d~ apelam logo pa~_o "pe.tigo aomu
nista". E 'como sabem que o nosso povo é 

ólm};isceralmente antic.o.mu~lb... nois o ~nis- ~ ~ 
· me; no Pode•r é tãio hierárquico, casernário e 

ãntil"Iberãrcomo as mais extremadas ditaduras · 
dã"díreita, ~ por conseguinte absolutamente ' 
i~licável a um povo naturalmente inimigo 

9 de toda coação e~gerada, como o nosso, a 
in VQ.g.r(_ão do perigo soviético _!!!!contra eco fá

> cil em qualquer assembléia po_pul_!!.r. Essa in-
--? vocação é mesmo, na nossa política dominan-

te, a llla~erente das demagogias. Haja 
vista o •emprego que dela faz, a torto e a di- 'y::
reito, o próprio lid·erparlamentar do Governo 
na Camara. 

,q No_~~no d~ra! por s~ez, esta-
1 mos a. 'Cada pa:ss<o assistindo às proez..as da 

oenswra. prévia, que ima>ede a publicação e a 
exibição de.· tudo aquilo que, de perto ou de 
longe, cheire a marxismo. E todos nós que nos 

frtil~~ cõiOcamos mesmo apenas à tzguernu_o cen- uj'J'Í/Í 
/)1

1 

tJ:_o som~ taêlia~os, aberta .ou d~sf~r~ada.men- UI} /IJj 
te, de comumstas. Por ma1S pnmano e con
braproducer..te que seja esse apodo, nos meios F 
intelectuais, ainda é corrente. Pois o fanatis-
mo dos inteligentes e -cultos é muito mais per
nicioso que o dos desinteligentes ou incultos. 

Mas onde .esse VJl.n~no_do anticomuni:smo 
,-"f. é mais cal~mitoso ,e, j:Í-agora, começa tam

bém a a,tacar os tecidos mais nobres da na
Cio_:laltdade, é no se~ da pr,2pria .Jgrejj._. Ca
~ Acabamos de assistir, assombrados, ·de
pois de u~ici da unidad episCiQI>a.l, ao 
escandalo de um Arceb!spo delatando e apo- t
~do de comunistas dois de seus mais ilus
t~s irmãos do episcopado~ cujo umco crimé 
tem sidb o de lutarem e se sacrificarem, sem F 
limites, pelos nosoos kmãos ma,is pobres, mais 
oprimídos, mais amados pelo próprio Cristo. 

A praga é de morte. 



~-------As três vozes----~----.~ 

/;
-8N /r~ -rt+-~- Trillão de Athayde ~ ~ 

l/1 voz e sem eco, ets o q~que nele não f f g u r a m. Ora, çiio, fncomptüfvez com o flUa! 
odemos dizer do povo qual foi a repercussão desse ape- 1 de particip~@L authltica e não 

brasileiro, neste momento lo de quase um milheiro de es- simulada, do _pov~ 
'medíocre e it~Upressivo de sua critores e artistas nacionoJIZJ{e- das_j~6es. O sUhlcio da 
Htstõria, 13 anos depots de uma .ç.l nhuma. A petição morreu contra ~ voz do povo, no aentf~fal~ f 
experiência malograda. Estamos úftí1iJuro dQ mais desprezTveTS't- mente d~hgrha~ ma • 
vivendo uma era sem eco, sem lêncto. O muro da Censura é n~() que longe de exclui 
repercussão, sem reações. Os ... ,mais intransponível do que o inteztgencía a exigeJ~tc 
acontecimentos passam, se1n dei- muro de Berlim. Ou do que essa naruralmente a auslticta total 
xar traços de sua passagem. Co- muralha de cerca vlva, que vat de um eco qutéfijiêo e j)actlico 
mo se vivêssemos num deserto. ser construída, por uma firma de suas reijzi111i.ic~6es. 'fssa e a 
Ou num país sem homens e sem brasileira (sicJ na A/rica, para ~egunda v«&JíUe ]ãzlâ ao nol!o ,_ 
idéias (quando ndo nos faltam defender a Nigérfa das tempes- coro !olitico, hoje reduzido a ,-

~ nem estas nem aqueles), segun- tades de areta do deserto. A tem- .J pouc!!! âiila monologactas ou 
"" do a frase célebre de um dos pró- pestade de areia da censura pré- ..., mar díalog_actas. 
~ ceres da Revolução de 30. Se esta via, tiptca de todos os regimes - Quanto à ausência da ter-
" não conseguiu desfazer o que ha- autocráticos, continua_inlangível cetr4 voz 4 da mocidade tam-

via de verdade nessa interjeição e 1nvencivel. A voz da fnfeligên- _ . ' ' p 
pessimista, muito menos a de ela continua viv4, mas 1em eco. bem e patente. E vem aendo 

~ 1964, que agravou o diagnóstico progressivamente stleneúlda a 
sombrto de então. • partir de 1961 e part!cularm~te 

ã partir do malfadado 477. Des-

~ I de entáo, a palavrq eatuclapte 
se tornou tão auspetta cl nossa 
policia represstvtl como a pala-

)( vra ooerár!g.. No ;argdo êiõ;d; . 
... ; ou sua participação nos Partigos, Jensores extremados ctas tnstt-

nos Parlamentos ou pela tmpren- tuiçóes vtgentu essas dtUU vo-
a sua. ~~~Aqui o trabalho~1 pasiCU'cma ~~!!~~~~ 

em seu significado político de su rsdo tente ou tent 
partlclpaçdo efetiva na vida na Mas 0 eiJit.l re 
ctonal, 1l® tem vez nem wto. t policial contra a v mocfda-

uma ~senca JII!"'M « in.pj,ripcJ, fie cl&ale r=•• 
que ae man!Jeat4 tlpena por por-Jde' tr~--
ta-vozes que ele mesmo n4o esco- tfte711~--
lheu expressamente. , O stl.incio ;tis~.--es~t"':'ti•Ç9'11.-•mo~~f!!RdO~;;;•a:::.;práPrla 

por isso consegue esconder os st- do proletariado é um dos stnaTs {Üt;cntude untveraitdrla. 
nais de sua natttreza. E esses se mais trágicos áo "Oue esperlC, 110 Nesse tt, de ano de 1976 
traduzem praticamente por essa futuro, os nossos d6$ctnde1ltes, assistimÕS ci proltJeraç(U) dã u-
ausencia de voz e d~ eç_Q,_que de- ...::lquando os _ventos mudarem de_ col ranin os elas ctire-

=1 nuncia todo reJCmê]iiilõCi4ticn. :- l rumo. Ou seguirem 0 rumo q ucolal e 
Pois há tres vozes que nun- ?~ a História nos adverte que ~ rios utudantu. Ou então, 

ca~ aoa rtgi~lll tJOiittco~ d~~er,_ mas_ que a ~ossa ir re- ior ainda, os,.azróprioa jorman-
Z~ a voz da lnteltsztncia; vtdetlcta ?tao pennttiu dtv ar~ dos, prematuramente &l'rompi-
voz do Trabal]l.o; a voz àa Mqci mos, em tempo, no hortzont dos pela atfrwstera de hêêiõnts-
4~em o eco que as acompa .; Praticamente, não exiSte mo e pragmatismo que nos en-
nha, toda pretensão democrátt- entre nós a voz do Trabalho. Ou volve, aáo oa primeiros a esco-

~ ca, é !'~a. A~usência e-f exiSte clandestina e poli~ial- • er ministros pa" 

,~.Ji'tlessas trêa vozea, ou, pfQr..~e mente combatida. Por tsso mes- ~e aranin os na ansta de -' 
~! u~a re ressao tente otl mo desvirtuada por uma id'!olo- ran1are B d 
~I atente, é o sinal n tvel do I gía política totalitária.._como re ovemo, como tivemos a prata 

que nos af~ Temos disso ação perfeitamente comprcen pate11te em v~ cfeua• as-
f' I! exemplos rec~' ou mesmo sivel, contra esse silenciament sembzeias tri.!temente marcadas 
'1 ~ permanifÍtU. opre~ivo _da sua voz ZIY.U p~ um aultet§ffl() prematuro e 

Um~ acontecimentos, que Quando vemos a relação profis pelã ansta de agradar à1 autorl-
- tentaram romper essa jarreira sional, por exemplo, dos mem- =f ~Stnãl tristíssimo da con-
- \ a~ltiacústica, foi sem dúvida o bros de todas as nossas assem- taminação prematura. do&.JJos-

memorial da intellgentsla brasi- sos erros de adultos, por essa 
leira, ou pelo menos de uma fra- mocidade, em que temos o de-
ção notável de sua totalidade ver de ainda acreditar, a despei-

l 
contra a Censura. ~e ndo o as- to de tudo. A repressão c~ntra 
stnei, foi, evidentemente, porque ~zea. " da lntehgtn-
náo me consultaram, neste meu cía, a do Trabalho, a da Moct-
barco de navegador solttárto e... dade, í talvez o mrdl """'' lin-
actdtntado. O mesmo deve ter doa nosaor mala ,-e-
acontecúlo com muitoa nomes ntu. 

~0~-30 



D r-3. s \ \ I R 3 / 

A doenca da nossa 
~ 

opinião pública 

E 
SCREVENDO trêa 
dias antes do 15 de 
novembro, dizia~ 
mos: "O importan

te para mim, nesse pleito do 
dia 15, não será a vitória do 
Governo ou da Oposição. o 
que eu vejo de importante se~ 
rá a opção entre compareci
me•nto e abstenção. A vitó
ria do comparecimento, por 
uma percentagem digamos 
acima de 70% (na Ale
manha e na Suécia, 1 o t 

superior a 90 %), será um re
sultado positivo quanto ao in
teresse opinativo do povo. A 
vitória da abstenção, isto ~. 
um comparecimento interior a 
70 %, será uma experiência 
conclusiva do efeito cívico en
torpecente do atual regime so
bre a opinião pública. Consi
dero, pois, que as eleições do 
dia 15, embora municipais, te
rão consequências nacionais. 
Se vencer o comparecimento 
será sinal de que a opinião 
pública ainda existe. Se ven
cer a abstenção, será prova de 
sua intoxicação por um pes
simismo que paralisa essa 
opinião e provoca uma revol
ta íntima que a convida à 
clandestinidade ou, pelo me
nos, à alienação cívica. Por 
isso é que, para mim, é mai3 
importante o resultado do 
confronto entre Arena e MDB 
do que a experiência eleitoral, 
quanto ao grau de vitalidade 
da. nossa tão humilhada opi
nião pública" (JB 12-11-76). 

Está feita agora a experiên
cia. Por motivos óbvios, não 
me /oi possível acompanhar 
de perto suas vicissitudes. Mas 
dos dados recolhidos já se sa
be que nem chegou a 60% o 
número de votos apurados. E 
sabemos que, entre nós, por 
paradoxal que seja, o voto é 
uma obrigação jurídica. A 
abstenção é punida por lei e 
o voto nulo é apenas uma for
ma secreta de evitar a pena
lidade. t uma dupla absten
ção. Ficou, portanto, ampla
mente confirmada pelo pleito 
nossa constante alegação r"-r 
cional de que os regimes tota
litários ou provocam uma re
volta no eleitorado ou um con
formismo estéril. 

Em 1974, a revolta do voto 
provocou a vitória espetacular 
da Oposição. Em 1976 provo
cou, salvo luminosas exceções, 
o entorpecimento do povo pe
la propaagnda oficial. Ora, 
ninguém ignora que dois fato
res toram decisivos para a "vi
tória de Pirro" da ditadura, 
nesse pleito municipal. Pri
meiramente, a participação 
direta e decisiva da figura 
simpática e honesta do Presi-
dente da República, tomando 
o pleito a peito, como um 
Ford nos Estados Unidos. o 
~ovo dócil do nosso país, es
pecialmente no interior e nas 
pequenas localidades, como 
que se sentiu honrado com es
sa presença tísica do General 
no meio dele. A homenagem 
joi a ele, pessoalmente; não 
ao seu regime político. 

Quanto ao segundo jator, 
em sentido oposto, toi a lei 
Rolha. Essa infeliz "inspira-
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ção" acabou reduzindo a pou
ca coisa o caráter cívico da 
eleição. Privaram o povo da 
arma eleitoral mais preciosa 
para a manifestação de seus 
anseios e suas preferências. 
Com isso retiraram da eleição 
todo o seu caráter realmente 
libertador. Foram eleições 
eminentemente burocráticas, 
uma caricatura de eleições de
mocráticas. E com os mais 
constantes ingredientes das 
"falsas eleições" totalitárias. 
Transferiu-se para a área 
eleitoral o clima palaciano 
que distingue o nosso atual re
gime político. Uma contradi
ção nos termos. O regime elei
toral é, por natureza, um regi
me aberto, de livre competição. 
Um regime palaciano, com o 
qual se tomam entre nós as 
resoluções mais importantes, é 
o regime das quatro paredes, 
de portas e janelas fechadas e 
quando muito com ar artifi
cialmente refrigerado, sem na~ 
da dos regimes democráticos. 

• • • 
Exatamente o oposto do 

que ocorreu nas três ou flUa
tro grandes eleições que as 
precederam em quatro das 
nações mais autenticamente 
democráticas do mundo mo
derno: a Suécia, a Alema
nha, a Itália e os Estados 
Unidos. Em todas elas, o cli
ma joi tipicamente eleitoral, 
o país como que abriu, de 
par em par, suas portas e 
janelas, para que o vento 
impetuoso e livre da autên
tica democracia pudesse cir
cular entre elas. E o resulta
do, ora à direita, ora à es
querda, mas sempre para a 
frente, foi o que se viu, isto 
é, um revigoramento dos re
gimes de direito contra os 
regimes de jato, os regimes 
em que a · liberdade é que 
guia a autoridade e não 
aqueles em que a liberdade 
"é apenas uma concessão cta 
autoridade". 

Nos Estados Unidos, então, 
assistimos - como tivemos 
ocasião de comentar nestas 
próprias colunas - uma das 
reviravoltas mais sensacio
nais da própria história na
cional, até mesmo em suas 
repercussões internacionais. 
Foi vencido, mas não humi
lhado, um Presidente em 
pleno exercício de seu man
dato executivo, sem que 
qualquer espécie de lei Rolha 
obstasse a marcha normal do 
pleito. E tot iniciada a liqui~ 
dação da imemoriaZ divi3áo 
do pais em duas metades, 
que vinha da Guerra de Se
cessão. Operou-se, então, um 
movimento nacional de re
novação, vencendo a tendê:'t
cia paralisante do con.ti
nuísmo. 

Entre nós ocorreu exata
mente o oposto. Salvo em al
gumas grandes cidades, de 
eleitorado mais livre e mais 
consciente, e salvo o Estado 
mais politizado do nosso país 
- o Rio Gr~nde do Sul -r

venceu o continuismo sobre 

a renovação. Tudo continuou 
como dantes no quartel de 
Abrantes para gáudio do es
pírito burocrático tão caro 
ao que há de menos encare
cedor em nossos costumes. 
Até mesmo São Paulo, o 
grande motor central da na
cionalidade, não confirmou 
a lição de 74. Aliás, se não o 
tez, diga-se a verdade, foi 
por culpa da própria Oposi
ção. Os escanàalos da As
sembléia estadual, com a 
maioria opo·:~ionista, con
tribuíram grandemente para 
atuar de modo negativo so
bre a população do interior. 
Esperemos que não se perca 
a lição para o futuro. 

• • • 
O resultado jinpl do pZei~ · 

to, portanto, valeu acima de 
tudo para confirmar 'as con
tradições existentes entre 
regime eleitoral e regime p.. 
tatorial. E para reajirmat na 
prática o princípio · ~e que aa 
revoluções ditc;toriaís, mes
mo com panos quentes como 
a nossa, do tipo paternalis
ta, ou revoltam a optntão . 
pública ou a entorpecem 
ainda mais. Qual da.! duas 
consequências é que só o tu· 
turo dirá ter Bído o resulta
do desse empate entr1 Arena 
e MDB. ·o Governo venceu 
mas a Arena não venceu. 
MDB perdeu mas a Oposiçllo. 
ntto perdeu. ou antes, m 
perderá se cruzar os braçot 
e se deixar entorpecer pelas 
seduções da burocracia ofi· 
cialista. Continuo a crer, co
mo dizia no meu artigo tré& 
dias antes do pleito de no
vembro, que: "Se essas elei
ções municipai3 apresentam, 
a meu ver, um interesse na
cional, é que poderão ser 
uma aferição do estado de 
espírito do nosso povo, em 
relação ao problema político 
mais importante do momen
to, que me parece ser o da 
opinião pública. Mai3 impor
tante do que a vitória ou a 
derrota do Governo, será es
sa tomada de pressão cívica. 
Isto é, a existência ou não 
de uma vox populi, partici
pante ou alienada'' (0». 
cit.J. • 

Não se pode dizer que o 
pleito de 15 de novembro foi 
uma vitória da Optntão Pú
blica. Mas se pode dizer que 
/oi uma confirmação de que 
essa opinião pública está 
amordaçada, alienada, con
formista ou clanaesttntzaàa. 
E., portantQ, que o Pri71Uiro 
passo para curá-la d.O estado 
depressivo em que se encon
tra é restituir-lhe a liberda
de de expressão, de dialética, 
de contradição, de comunica~ 
ção. Em suma, a supressão 
da censura prévia. Demo~ 

cracia é pluralismo. :t o opos~ 
to de integrismo. t capüari~ 

dade cívica. Ascensão social. 
:& a unidade na diversidade. 
Nossa opinião pública não 
está doente. Está acidenta
da. O remédio é mobüizá-l4 
e não imobilizá-la como pre
tendem os seus falsos repre
sentantes. ·-

-3-A 





~~-O próximo pleito---~. 

Daqui a três dias, voltamos 
& votar. Para que. dirão os ra
dtca1a de esquerda, para quem 
só uma revolução v 1 o 1 e n t a 
Jbierá mudar as instituições. 
~'ara que, dirão os radicaia de 
dtreita, para quem o essencial 
6 que nada mude do que ai es
tá, F_is "o 1nimigo é o comunis
mo ' e só um regime de força, 
como o que temos, pode 1m
pedir que ele continue a se in
flltrar nos Partidos pollticos, 
nos inocentes úteis e até na 
Igreja. Para os primeiros, as 
eleições são inúteis ou farsan
tea. Para os segundos, pernicio
.., porque podem permitir a 
IDIUtração dos encapuzados ... 
Para todos nós, porém, que não 
IODlOS, nem radicaJs da esquer
da, ho~rseguidos e sem voz, 
nem :ais da direita, hoje 
dominantes, com muita voz e 
porta..vozea, maa que aspiramos 
por aquela revoluÇão lenta, in
Vislvel e continua de que falava 
?éguy, o voto eontmua a ser a 
inelhor arma polittca do bom 
ISl80 e da partici= ~ti

e-povo-nolf Ideal 
reallzável de todo r8lfme poU
tico, que não se contunda nem 
com o terrorismo de cima, nem 
com o terrorismo de baixo, isto 
é, com as garraa de uma tenaz 
que nos está garroteando. 

Bem, dir-se-á; mas se trata 
de meras eleições municipais, 
em que as instituições não es
tão em jogo, nem mesmo os 
tamOIO& e contraditórios "ide
aia da Revolução". E' certo que 
as eleições do próximo dia 15 
são de ambito municipal e só 
deveriam, portanto, apresentar 
conaequências meramente lo
cais. Não penao aas1m. Acredito, 
aliás, que os maia altos respon
sáveis pelo regime vigente as
sim não pensem. Basta ver o 
interesse intenso, por elas ex
pressamente demonstrado, pelo 
próprio Presidente da Repúbli
ca. Não acima doa Partidos, 
mas em favor do Partido gover
nista, que assim tem todos os 
trunfos na mão para vencer, 1n
c11lllve o sUênclo forçado pela 
rolha. na TV. Trata-se, portan
to, de um simulacro de eleieõea 
democráttcu. B hoje, bem ...,,16011 que & palavra demo-

de .,. 
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la sua aplicação indistinta, in
clusive a regimes que dela só se 
servem nominalmente, sem de 
modo algum servi-la realmente. 
O voto passou a ser, para mui
tos, um reaqulcio inútil ou uma 
arma perigosa. 

Ora, como quer que seja, o 
voto é um fato. Um fato sempre 
auspicioso. E' mesmo um dever 
moral, ainda agora insisten
temente encarecido1 sem ne
nhum vinculo partiaário, pelas 
a u t oridades eclesiásticas. E 
constante da nossa legislação 
civil, proveniente ainda daq_uele 
espinto eleitoral de 1930, ainda 
não de todo substituldo pelo es
pírito autoritário de 1964. Sen
do assim, não é fora de pro}» 
to dizer o que penso do nosao 
voto no próximo pleito muni
cipal. Se reduzísSemos nossa 
opção aos dois Partidos em 
jogo, seria inútil repetir meu 
pensamento, já fartamente ex
presso, de que votar bem é 
votar na Oposição. Confesso, 
porém, que o importante, para 
m1m, nesse pleito do dia 15, não 
seri a vttórfa do Governo ou da 
Opoetção. O que vejo de impor
tante será a opção entre com
parecimento e abstenção. Se es
sas eleições munidpai.! apre
sentam, a meu ver, um interes
se nacional, é que poderão ser 
uma aferição do estado de espi
rito do nosso povo, em relação 
ao problema polltico, t a 1 v e z 
mais importante do momento, 
que me parece .ser o da opinião 
pública. Maia importante do 
que a vitória ou a derrota do 
Governo, será essa tomada de 
pressão clvica. lato é, a existên
cia, ou não, de uma vox popuU, 
participante ou alienada. 

A v it ó r i a do compare
cimento, por u m a porcen
tagem, digamos, acima de 70~ó 
(na Alemanha ou na Suécia foi 
superior a 90) será um resulta
do positivo, quanto ao interesse 
opinativo do povo. A vitória da 
abstenção, isto é, um compare
cimento inferior a 70% será 
uma experiência conclusiva do 
efeito clvico entorpecente do 
atual regime, sobre a opinião 
pública. Como considero a exia
tência dessa Opinião ativa e 
particlpante, como o termôme
tro mala efetivo da mentalidade 
cfvica de um P"O. o resultado 

das próXimaa eleições, mesmo 
de caráter meramente muni
cipal, constitui uma tomada de 
consciência de caráter nacio
nal O regime de censura pré
via, de abusos na repressão po
licial, de perseguiçoes à im
prensa livre, constitui o aspecto 
mais desastroso de nossas atu
ais instituições politicas. Estão 
atuando de modo corruptor so
bre o povo, impedindo a livre 
circulação de idéias. Basta lem
brar as restrições à propaganda 
eleitoral. Basta lembrar que 
duas revistas de alto ~barito 
intelectual, como Opanião e 
M o v i m ento, hebdomadários 
como Pasquim ou O São Jlaulo, 
da Arquidiocese paulista, diá
rios como a Tribuna da Im
prensa, ou são apreendidos ou 
têm a maioria da matéria arbi
trariamente ellminada pelo lá
pis fatídico da Censura. 

Vivemos em pleno crepús
culo cultural. Ora, o efeito des
sa supressão obscurantista da 
liberdade de comunicações é· 
aafiXJar de tal modo .a npiniio 
pública, que ela ae refugia na 
clandestinidade ou se anula 
moralmente, pela indiferença e 
pelo ceticismo. 

Considero, pois que aa elei
ções do dia 15, embora muni
ctpais, t e r i o consequênc1as 
nGCion&lS. Se vencer o compare
cimento será ainal de que a 
opllll80 pública ainda existe, 
seja de apoio ou de repulsa à 
situação vigente. Se vencer a 
abstenção será prova da sua in
toxicaçao, por um peNnmlSDlo 
que paralisa essa opinião ou 
provoca uma revolta intirr.a 
que a convida à clamiestini
aade ou pelo menos à allenaçao 
cívica. Por isso é que, pa
ra mim, é menos importante o 
1 esultaoo do confronto entre 
Arena e MDB, do que a experi
ência eleitoral, quanto ao grau 
de vitalidade da nossa já tão 
humilhada opinião pública. Se 
houver um alto comparecimen
to será prova de que o povo não 
está tio entorpecido como pen
ao. E tem o Governo que merece 
se lhe der maioria. Se houver 
uma tranca abstenção, será 
prova de que o povo está intoxi
cado ou oprimldo e não tem o 
Oovemo que merece. 



''N. . " ,.,----- 1s1 granum ... 
J 

Continuam soltos os seques
tradoEU do Bispo D Adriano Hipó
Uto. Continuam ignorados os lan
çadores de bombU na ABI, na 
CNBB, na OAB, e numa. escola 
paullata de Estudos Sociais, con
feeqd•mente Jop.daa por uma 
m1ater1oaa Açio Allticomunista. E 
1e mul~pUcam. ao mesmo tempo, 
Cl8 euamn•toa cometidos por 
aqueles, cuja função é .Precisa
mente combater a crlmiDalidade. 
Oa mala birbarol e mais recentes 
aio, MID dtmda, os praticados em 
Mato 01'0110. Doia deles contra 
milllGIDáriol, o aaleslano Rudol! 
LunkeDbe1m, e o jeauita nosso pa
tricJQ Joio Bosco Penido Bumler. 
Ese& lérle de crtmea, cometidos 
pe1aa forçu cllamadaa "da ordem" 
ou por latlfundlárioa e agentes de 
srandea empresas. empenhadas em 
destruir 01 lndigenaa e desapro
pn,Lr pequenos poaaelros, mostra 
como há. realmente, alguma coisa 
de podre em nossa ordem IOCial 
vigente. Contra ela, no mundo de 
hoje, se levantam duas grandes 
forças. uma, em nome de novaa 
forçtaa mwtares e tecnocráticaa, 
concentradaa em estruturas rigi
das de Poder, nos Estados totali
tários eomunllta&. A experiência, 
de meta de melo Hculo de aoclalls
mo no Poder, na- Rúasla, no Orien
te europeu, na Cb1na ou em CUba, 
1101 vem mostrando que a l'orça, 
Cf1Wldo apenas muda de mãos. 
meamo que mude também de elas
lei. como nesses paiaes, maa sem o 
devido respeito pela liberdade e 
pelos direitos de cada ser humano, 
anteriores e superiores aos de 
qualquer Partido polltlr.o ou lnstl
tulçlo estatal - quando Isso acon
tece oa males continuam os mes
mos. A liberdade continua a 11er 
espeztnbadL A repressão pollclal 
continua a ser implacável. Os di· 
reltos peaaoals continuam a ser 
deaconhecidoe. A imprensa conti
nua a ser esmap.da pela censura. 
Bm suma, terá sido desperdi~da 
uma revoluçio a mala. E o ceticis
mo, que tal tato comunica, é tão 
lf&Ve como o eetlcismo daqueles 
que se conformam com as tnjustl
çu capltaltatas vigentes, como a 
opreuio doa fracos pelos fortes, 
doe pobres pelos ricos. dos gover
nadol pelos govemantes, sob pre
texto ~ flUe eaaee males ''aio 1nt
\1távtla". 

A outra torça que se levanta 
CIOD\ta eues ma1e1 e os erroa de 
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uma sociedade capitalista, baseada 
apenas na liberdade dos Interesses 
econômicos e não nas exlgcnclas 
de uma justiça distributiva. que 11· 
mite essa liberdade indfvtdu•.üi:lt:t, 
para garantir uma equldade cole
tiva maior, na repartição doa bens 
materiais e na garantia dos direi
tos pessoal& - essa outra força é 
precisamente aquela que está een
do atualmente vitima dos atenta
dos e assassinatos, que vêm revol
tando a oplniio públlca nacional, 
ainda não anestesiada pelo ceti
cismo conformista. O frio assassi
nato desses dois santos mlsslonA
rlos e as ameaças lançadas diaria
mente contra outros, como o Padre 
Schneider, S. J .. o Padre KaultnC, 
s. J ., e o grande Bispo D Pedro 
CUaldálinga, da pre1azia de Sio 
Félix, bem mostram como há. toda 
uma consplrac;ão orpnizada para 
atemorizar a ação da IgreJa, em 
defesa daqueles que não tém vea 
nem voz. Quando D Pedro Caaal
dálinga !há tempos ameaçado da 
mesma expulsio do BrasU, de que 
foi vítima o mlaslonárlo francêa 
Padre Gentel, pelas mesmas "cul
pas"), foi à delepcta local de po
lícia, acompanhado do Padre Joio 
Bosco, foram defender duas pobres 
mulheres torturadas e 1ndeteaea. 
Não se trata\1'8, porém, de uma 
atitude 1salada. Era a expressio 
de uma retomada da missão tme
morial da Igreja, em sua função 
especifica. Como disse tão bem o 
comunicado da Diretoria Nacional 
dos Religiosos do Brasil: "A Igreja 
esteve não raro, no Brasil e no 
mundo, vinculada ao Poder, prlvi
leglada pelos sranclea. Seu recente 
esforço para continuar a missão de 
Jesus Cristo, numa Unha de proxi
midade ao Homem e aos pequeno& 
dentre os homens, é que torna- vul
nerável essa Igreja, antes qua.c;e 
inattnglvel. Ela se faz participante 
do destino dos pobres. 2 persegui
da como eles. Morre como eles. .. A 
morte de Padre Burnier, mártir da 
caridade, é fruto fecundo deste 
processo de crescimento interno da 
Igreja... Essa morte vivida nos 
questiona a todos. Grandes e pe
quenos. Ricos e pobres. Oovcrno e 
Igreja•·. 

Nessa mesma Unha é que vêm 
atuando, há muito, D Hélder Ca
mara, em sua diocese e tantos ou
tros naa deles. E. por isso, são fre
quentemente vllipendladoa aqui ou 

expulsos de um pais vizinho, como 
Dom Padlm e Dom Fracoso, pola 
aa forças demoníacas ou bnm•naa 
que aqui desconhecem a Juatlça. 
não atuam apenas entre nós. 

Na Argentina, já se conta por 
mais de uma quinzena o nWnelo · 
de sacerdotes presos ou auasstna
dos, por "pregarem idélaa esquer
distas". Pois a onda reaeloDárla, 
que ultimamente vem aumnhldo 
o Poder na América Latina, ueo
lheu a Igreja como aeu slvo predi
leto. Em vez de nela ver, como de
via, o maior reduto, não para alll»
titulr um tipo de 1njuaUça IIOOial 
mdttndualt&ta, por outro tipo de 
injustiça social colettofltG, e 11m o 
da defesa dos prlnciptos .etemos de 
liberdade e de justiça, tanto pelos 
leigos como pelos sacerdoteL Aln- '· 
da bá d1as o advogado Sobral Pin
to, bravo entre os bravos, dizia em 
São Paulo: ·~ o que estã IU:Oilte
cendo no BrasU: sob o pretexto de 
se vencer o comunismo, na nall
cl'ade se implantou DO pala uma di
tadura térrea, uma ditadura que 
nlo tem nem ao menos a Nra&em 
de se apreaentar como tal, eomo 
acontece em outras naçõea. a uma 
ditadura que procura c:llafarçar. 
como democracia, um restme o:lde 
só há um Poder, o Executtvo'•. (cf. " 
FOlha de São Paulo; 15/10/'18). 
Quanto ao assassinato desses doia 
últimos mártires da Fé e os sofd
mentos e perseguições de que eatá 
sendo vítima a Igreja, isso aó coa• 
segue demonstrar que a úmc& al
ternativa, para os regimeS de Porça 
e de Privilégio, é a ac;ia lenta e · 
perttnaz, contra todu .as formaa 
de inJustiça e de ~ Co
mo escreveu um jovem dnmJntee.. 
no, Ivo Lesbauptn, ainda Da Penl• 
tenciárla Regional de Praldellte 
Wenceslau, em maio de 19'13: •A 
penegulção grassa. O cllma 6 de 
angústl& e preocupação. A incerte
za paira no ar. No melo da Vlba• 
J:ac;ão, porém, bá uma esperanç~, 
mais forte do que qualquer IOtrl
mento, uma cert-eta que firma e 
anima os cristãos, pois, como diB 
o Apocalipse ti, 17·18): "Nio te
mas nada, sou eu. o Prlmelro e o 
'Oltimo, o que Vive. Estive morto e ' 
eis-me aqui vivo. pelos séculoa a ~ 
séculos. Tenho aa chaves da D101ie 
e da região doa mortos" (Ivo .,.. 
bauptn. A Bem·A~ doi ·~· 
Oprimidos. Ed. Vozea, 19'111, Pio M). 



rio aa pedraa do OlllllDho, em 
1880, levaado faialmeDte t. falb· 
ela dos 1deaJa paciftatu de 188t. 
que Já levaram Onren a deflnlr 
esse.a Jocoa oomo uma pena de 
morte e nio._.o um Pl'OCUIO de 
paeUlcaçio lntemacloa&L O mdO 
de ev1ta.r esât perllo tmmente e 
aaora acravado, como delcle o bll· 
cio nm acontecendo com eue cer
tame pseudo-eaporUYo. 6 restltulr
lbe o caráter orJI1DA1. IDm ftl de 
partirem da divido du delep
ções, por pllfm e 8Ó leCIDlClarla· 
mente por tiJ'OI ü ..,.,.,, o que 
aerla lógleo fora lnftrter a ~
zla. Tanto a naclonaUdade 401 
partlic1pantea como .ua ldeoloet& 
poi.Wca aenam aec111U1ir11& A 
parUcl.p&Çio direta •na ~ 
e por tipoa de ..,ore.. A Daeio
naüdade e aa ldeokiiiU aeriam 
aboll.daa como elemento eaeDCI&l, 
tal como acontecia na Orie1ac OD4e 
o problema allU Dio • apreeeR
tan.. poli 16 h&'ri& um pala e o 
que ImportaM era a n.rlldade dOI 
Jocc» lndlvtcla&Jmente dlltrlbaid01. 
Será uma utopia eua •ta u ori
geM, em um mundo multtnacie
nal? Será que uma era tecnolól1cl. 
como a noee&, é ~ ele reao
nhecer que nlo há .altos braDCOe 
ou nataçõel nepu, tli'OI captta
llstaa ou gináat.lcaa aoeaustu, eo
mo a daquela joftm ~~mena, W•t\
dtrkind de Montrea i? Se oe or
'anlaadorea deues r. • os certames. 
que pretendem e podem aer de tl
po unlveraal, nlo reconhecemo a 
evtd6ncla deaea ft.t.oa, entio mm 
o IODho de AquUea morreri utea 
de completar um l6ou1o o 11010 to
nho de Ooubenin. 

Quanto .. pltia ftpr& que, mala 
um& vez, tiaemal em Montreal. 6 
provável que t.eab& ralzea DO pu· 
aclo e aeJa t1t.JD1W \om& prova 
noua condlOio pre~ente. 
ao p111814o, - JlQia 
atatlc& de bojt tilri 
dOia fataa IOCiafl. a 4ellalltd 
clauea popaaar. e a .,. .. 
clu em.. QaaMo ao ... _.., 
" .. JIIGIIr& ,. •. 
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ContinuisiDo ou re.Qovação? 
Tristão de Athayde 

Para os que ainda esperam (con- num pais de aristocracia plutocrátíca t.c:-
tra spem ... J por uma s~ração uni] e sua posição religiosa, um tanto in-

-::i versal do a.!_ual binômio capitalismo-li- ~· mas de uma coragem esp!n-
~ral versus spçialismo-comunist,.a, .::f,tu~l inegã:fel, no meio de uma socie-~ 
através ~ reg__imes políticos, em que a~ dade que passou, aparentemente, de 

::::1 face sadia do capitalismo (liberdade) 
1 

um puritanismo vitoriano a um ~-l\ 
.:.f e a face sadia do socialismo {fuStiçiL> · !'Úa.l!smo libertado, me f~z crer e~UI = 

possam chegar a uma nova liitegr'a- sua vitória. E que essa vitória repre-
ção política - o fenômeno eleitoral reiitasse o ''espírito de 1776", em 1976. ~ 

~ ãTrida tem urn_~g-_ntido I2!ofundo. 'ran- '""' Infelizmente, ao que parece, nem 
to na Inglaterra como na Suécia, aliás, sua vitória, no próximo dia 2 é prová-
bem sabemos qu~ uma derrota elei- vef, nem essa vitória aparentemente 
tora! do socialismo trabalhista (como impossível, representaria qualquer 
acontê'"ceu ha pouco na Suêcia> ou mudança substancial na política nor-t= 
uma vit?ria. eleitoral do ~nservado- te-americalla.. Não foi, evidentemente, 
:ismo liberal como pode ocorrer a ca- ~ definição de ca.rter, eiilreiação ao 
da momento na 9:-rã-Br~a_.nha), . não osso próprlo reg!me político, que me 

::a{ alteram e~ nad~ a situaçao pohtica ? e vou a essa prematura decepção. Por f.=. 
. do povo. Ja ~u: esse se encontra de ·ais que julgasse, como julgo, l?erf~-
-=} tal modo pohtlZado, que- o jogo dos h) tamente sadia sua posição interna.cio-
=1 extremos e das substituiçoos se tor~a l,;/ nal de repúdio aos regimes de força, P= 

• um fenomeno normal de sanidade pu- m favor dos regimes de direito suas 
blica, na esfera político-administrat~- ~ecla.rações, pelo menos no pla~o in-
va. Ocorre o mesmo nos Estados Um- ..J t 7 . , 1· f in'b is 

1 (, d M - fi . f is 
1 

ernac,ona , · oram a e e como gye o;:.. 
.-, ~1 t~ na~ e~ r~ nos...:. P~r so qu~ prenunciavam outras inabilidades~ r 

as e e çoes e e novem ro ~or la mesmo leviandades, como a tristemen-
'::f e as de 15 d.e novembro ~r aqm,. em- ...f te famosa entrevista à revista Play-

bora as de la tenham cara ter nac10nal , b " . 1m te l.r · · 
(9\e as dãQüi um.aspecto puramente mu- !!Jb. q~e J?~SlVe en a concorrer 
V nicipal, terão um 81gnif1Cado total - para sua derrota elei~ral, se . essa se 

mente diverso. As de lá deixarão_ tllào ?rocessar como preveJO. Sem querer l . 

1
na mesma, As dâCiiiTPõéi"êrão represen- , banca.r de profeta ou de 315a negrl!:,: F 
tar ou um~ janela aberta ou uma T~~ ~is quanto~.,. apesar de tudo .e ..._ 
porta fechad!_. Pensemos, por hoje, c.omo sunples crente no proce~ elel-
nas de lá. É certo que a alterua.tiyal toral, como esse~c~almente supenor ao 

.:::f Carter-Ford, em 1976, está longe de p~sso ptoc~atlco de escolher go- J 
representar o que foi a Kennedy-Ni- :j vernantes, ~$ ]?!_O}?:@!i'a. Es- E.. 
xon em 1960. Hav~a então, realmente, ~cialmente ;pQiS de ler as declara-l-

--t a expectativa ansiosa de um.a-Uvolu- ._~ ~oes do Senador Qoldw~ter, o paP..a 
~ ção branca com Kennedy ou de uma "'"fdos ant,ed!!nyianos. A vitória de Ford 

-,..J e~ão cinzenta · com Nixon. o ~ contra Reagan não diminuiu em na;{1a, \ 
glamorous Kennedy venceu: E arrãS- I ãmes fortaleceu, o.,~açionarismo po

:_ltOu consigo a onda dos nossos entu- lít~co . ~ortê-americano. ~ Reagan ti
J siasmos juvenis ou e canecidos. Espa- ~ ve~e vencido, Carter estaria eleito . 
..,_! lharam-sed pelo Brasil afora. as ruas Fo1 a derrota de Reagan que prova vel-

e praças Kennedy! Dallas, e antes des- mente acarretará a vitória de Ford. 
~sa tra~édia ind.!yidual, outras de tipo Quant~ ao sent!m,e~l do (-
- ÇQ!etivo, como o fiasco da invasão d~ ~ P2,Vo amencano, .quwe !~ ~- P 

; ~u a gu~r_r0mor!l,.l do Vletnã, ~d.ea0±1u~ar, a~m o~eeí-
J de que o nosso candidato se tornou tõaffo'mfiiãnte e da ind1ferença en-

também culpado, representaram, pa- fu:_, os doiS candiãatõS, o que prova- ~ 
.d!a tantosãe nós, a mais humilhante velmeJ?te irá confl.rmar o Presidente 

··a~epções~rnaciona~:-- I Ford na Casa Branca se·rá o ... medo de 

I
. tpudaL. Serã provavelmente a pr~fe- J:;!: 

'"" Q~to a N@n, acabou -E.? que rência por um medíocre, já instalado, · 
_§,LI1u. Mas como ~s Estados Unidos, sobre um· no ~to, simpático e bem in- F 

-..t apesar de tudo, amda representam, ~ d . ri te d /L 
_. no plano das su:gerpotências, um san-tiJ to-nclonda ino, ~as m~xfe en da e e cter- ~ 
--. á . - I mo o genuo. emor aven u-

tu rio daquilo que a v1da me tem en- '1/t ' é od á d b list 

~ 
~ res i ta r acima de tu só .. P.'D:..;. que P er - erru ar o su a. A \= 
&E,aixo da verdade, ou seja, a liberda- propria -~~voluça;. ~ranca, que seria l 
de - esperávamos ansiosamente por u~ pres en~ . -~· depois de u~ 

.;:f um novo confronto Kennedy-Nixon.f s~ulo de presldentes ~.e. sena 
~ Desta vez, foi uma decepçao. Pois y.X uma f?z:na de ave~t~ra e ruptura co~ !=-
~ ainda somos ingenuos bastante para os h_abltos adgum~, que . lev~ra 

não vermos na vida apenas um teci- grande parte do ele1!19rado mdeczso f 
;. do de suce;sivas de~epçoes . ..:. o r mim._ · 8:..J~~ sta:us quo. O fracasso do 

esperei por isso meses a fio, embora l macartzsmo (pms afinal foi este que 

1\-endo apenas e.m ~dum Nlxon pro- levo~ os ~stado~ :rnidos ~ h~milhação F 
yjnciano. Ep CarSGr, não só 0 fim ~ .d? .V1etna e à Vltoria. defmit1va e his- jz.. 
da Guerra de Secessão, mas ainda al- tónca da China ma01sta contra a llu-

.-1 guma coisa mais humano do que u~F ~ão de Taiwan ~ck), 
=I s~ nQvo Bonar Law, aquele Pri- esse fracasso deveria levar o povo nor-

~eiro-Ministro britanico que sucedeu te-americano ao risco de ~tória 
. a Lloyd George, depois da :Prffi'i'"efra de~ocf'ãtica e não à preferência pelo p. 

!»IR Grande Guerra e(l se propunna a cont~9-T..el1J.Lblicano. Mas tudo 
/U1 U "não fazer nada'' para que o povo in- l lndfi; que prevalecerá o medo do des- )I' Si 

lês descansasse do bicho-ca_zyinteiro con ecido e o conformismo com a si-
que fora o seu pr ecessor ... A cam- t'uação existente. 'l;mnara que me ~- p:-

~ panha fulminante de Carte_!:! para ser ~ane. Ma~ muito e acredito que 
o representante de seu Partido, che- o comodismo da continuidade vença o ~ 

-::::.} gou a fazer crescer, ao menos em mim, riscç de uma nova experiência, que fi-
a esperança de algo nuevo. Suas de- cará possivelmente~ 1980. Estamos 

.q-clarações corajQsamente populares, em l976 e não em 1776 ... 



Conversa melancólica--~ 
B' evidente que não ae deve 

atribuir lmportancia excesaiva ao 
relato, nio onc1al, de uma conver
aa informal do Presidente da Repú
bllca com dois JomaUataa, durante 
mna Yiagem de trem. Meamo que 
Cll 100 q11U6metros por hora, do ex
prNfO Toklo-Kloto, não afetasaem 
em nada a veracidade da conversa, 
' tal a lmportanela do interlocutor 
doa repórterea e a doa temas em 
QUIItlo, que devemoe abordi-Ioa 
'Cal grtmo ICltl. Mas estamos em 
1lDl re&'lme poUUco, no qual a pa
lavra do Chefe de Estado. se não é 
COilltttue1onalmente suprema, é 
anilop 1ao "Roma IOcuta", na 
JareJa católlca. Podemos, assim, 
dar como comprovada a posl
tlo do Presidente em face de 
f1D11 -probltmaa capitais de nos-
1& a\ 11 a 1 attuac;io polittca: a 
~dé de uma democra-
G no 1Sraall de nossos dias e a 
oportunlclade de uma ampla anistia 
po11Uca. Pol, para mlm, uma gran
de decepçio (mala uma .. .> tomar 
~de aaa dupla posição 
Uiath'&& tal reapelto. Ao que pa-

••-~• JlOIIM últlmu 

ma111dato prulden
eomo bi namores de que a 

JUdUle& que bounr nio ser! para 
milaor, a6 temos de pedir a Deus 
4al, ao menoa .nio nos seJa Tetlra
do o vlalumbre de llberdade de lm
pnua de que alAda desfrutamos. 
.. auto qae o Chefe da Naçio, em
bora ae veja "cercado de ditadores", 
&JDda admite ou meamo recomenda 
a alaMoela de Partidos e de uma 
Opoaloio em nouo pala. Não se re
allna. portanto, a sermos apenas 
"ama ditadura m.llltar", como o 
proclama o eandldato democrata t. 
Prelldêncla doa Estados Unidos, o 
qual deverta pelo ~nenos ter citado 
tamb6m toda a linha Magtnot dita
torlalo dute extremo Sul do nosso 
contmeote." 

Maa o fato de estarmos ··cer
cadOI de dltadorea" nlo justifica 
de modo algum, que lhes sigamos o 
aeqJIG, tio vllceralmente contrá
rio t. nossa lndole e à nossa longa 
hJat611a poUtlca desde a Indepen
d6DcJa, \oda el& voltada para a li
berdade, como ainda recentemente o 
dealoBitrou, com os seua C1noo vo
lllmel da lndepend~ncia, Bevolu-

• ContTa-Beooluç4o, o lf&Dde 
1016 Bonórlo Bodrl· 

di&aCIIIrU. que DOS Cll'
!Miji!IJII!rtliiiO ~ID DOII& indepeD• 

Trillão de Athayde 
dêncla nem nossa aecurança nacio
nal, a nlo aer, precisamente, pelo 
exemplo pernicioso da contamina
ção de reglmea politlcoa opostoa à 
liberdade, liberdade ~ que sem
pre C(}Mt.ltulu, ao melloa em espt
rlto, o nexo profundo de nossa 
existência nacional. 

Quanto aoe perigos internos. 
cont.ra a nossa Independência e a 
nossa ~gurança, provêm eles mui- • 
to mais tta descrenca em nossa ca· 
pacidade de viver democraticamen
te, l.sto é, sob uma autor14ade poli
tlca b~ada no comenso popular 
e não na lmpOifçdo autorttlirúl, do 
que nos rlsc01 da subversao lAten
te. ~tes são justamente alimenta
doa pelo pe~lmlsmo democrático 
De duas uma. Ou se nega categori
camente o n-glme democrático, co
mo proclamam . honestamente os 
totalltê.r!os, reacionários ou revo
luclonlr!os e hipocritamente os 
que esmagam a democracia, ser
Yindo-se apenas do seu nome, co
mo agora no Chlle ou no Uruguai, 
para cltar a.penas doia crandes po
vos de alta tradlçio deJnOCráUea. 
ou ae admite a .sua convenianela e 
não ae clave então nep.r, ao JOY9 
b!Ul1m!b, a eapatlftla 41! 1et -'ll 
vre e de partiCipar, daãf4, cSa M 
próprio Governo. 

NIO hi dúvtda que toda liber
dade nominal é vã, quando pr1'9'8da 
das condições materlala de aua 
exiaténcla. De modo que o comba
te às condições econôm1caa e sa
nitária& lnumanas e lnjustaa em 
que vive a ma.lorla abloluta de nos
sa população é uma condição fun
damental para que nosso povo par
ticipe efetivamente da vida públl
ca. Acontece, porém, que poUtica 
e economla são valorea concomi
tantes e Interdependentes. Não su
cessiYOS. Não se pode primeiro ter 
uma dlstribuição justa de bens. E 
só IUpcna ter llberdadea públicas 
tanto nas Instituições polit.lcas, 
como nas de justiça, palavra ou as
sociação. A concomitancta, entre 
as duas exigências, é um dado 
preliminar e essencial p,ara seu 
exercício. Só se chega k democra
cia praticando-a. Nio podemos er
radicar o analfabetismo e acab&J' 
com as favelas, para então pensar
moa em ter e exe~ uma eonsel
ênela civica coletiva. As favelas e 
os analfabetos só deaapal'eeerio, 
ou se.rão reduzidos lf&datlvamen
te, se a maioria da populaçlo tiver 
sua liberdade e seua direitos hu
manos efetivamente prantklos 
por uma legalidade autenticamen
te democri~iea. 

Quanto ao problema da 8ldlt1a, 
embora nio tendo a importane1a 
preliminar e tunttamental do outro 
1 lato é, do exercicio 1ncondlc10D&l 
de uma pollttca llvre para ecmae
guirmos uma economia Justa), tem 
de ser encarado com eaplrlto rea
llat& e nlo apaixonado oa NUeDtl· 
do. Vhem08, há 12 anos. em um re
~e provl.sórlo e contestado, tazlto 
por uma pequena OposivâQ 1epl e 
apenas tolerada, como por uma 
grande Jll.U8a de deiCODtenteme4w 
POpular e pequeoo. grupos de wb
versão clanduUna. Só uma franca 
a'*'.ura poUUca e nio o proaae
awmento de um autorltari8mo, 
mala ou men06 arbitrário, pode tU
minar ou recluzir draaticament. .._ 
ses tocoa de elandestlnldade e del
contentamento latentes. Ora. 1UD 
pa.s110 prellm1nar Indispensável, PL 
ra um regime de conseMO nacio
nal, será a anistia aos ~ 
exilados ou proceseadol por orbDM 
polltlcoa. Es8e puso teri .... 

t.ado, não por~::::~=~: aoal ou mera 1 
Jistlea, maa 

OI 
tlLife8i•la6 
quea.. B com• 
cl1'culo Ylek*O: o tiiiDe 
povo, se conceder ums aDIIt1& po
Utlca ampla. 

o povo, por seu lado, teme o 
Governo e fOmenta a sulwetalo e 
a anarquia later.-te. Medo reelproco . 
E' um circulo vielo110, re.dlcilmeMe 
contrário a uma vida pollt.lea e eco
nômica decente, d1gna do 1101110 
p&saado e aberta pa.ra um futuro de 
congraçamento naciona1. A enlltla 
é. pois. uma condição preUmlaar 
embora secundária, maa importaD• 
te. pa.ra que enearemoe o ,..., 
com otimismo realata e nio com 
o cetlcimo latente em qUe 'flvemott. 

Em eoneluaio, se a &l!l8tla t 
negada por medo dO povo e • a 
democracia aó poderá vlr depoia da 
extinção total du favelu t do 
analfabetismo, po1a ainda nlo _. 
JD()6 dirnos dela, pefitmta .... : pkl 
que vot&l' no próximo cUa U de ao
vembro? Respondo: ezatameDfle pa
ra que o povo, pela BOta d6pa de 
voto, force o Governo, te boa..e 
honeat.ldade de prop6s1toa, a ~ 
a tnlcla.tlva de romper o circulo 'fl• 
dolo em que .DOI eDCODIJamol. V._. 
temos pois, mu votemoa bem. IIID 
é, na Opostçio 
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SorM&\ 

a 
liberta 

Anoe atril, no aeu dtaeuno de dtipedlda, 
um embaixador 1nglêa em DOIIO pala lem
blo\1 o lel\llDte contrute: "enquanto, eDtrt 
nós, qualquer critica desfavorivel de um .. 
tranaelro, aobre nosaa lltuaçio, era mal rece
bida, li na Inglaterra, ao cabo de mU aDCII 
de criticas e louvore.s de utranboa, nem UJDN 
nem outros despertavam qualquer protesto ea
peetal. Estavam todos aaturadOI ou vacina· 
doa"-· Lembrei-me, bá d1al. deue eptaódlo, ao I 

ler 01 protestos que, tanto o representante do 
GoYemo como ela Oposlçio, n.ram em DOI• 
10 Parlamento contra wn arU&o do fllt t'trna 
de Londree, 80bre nossa atual lltuaçlo poll
ttco-econ6mlca. Ora, o que eaae excelente ar
tl&o. ele wn deiCODbeetdo aenhor Patdct 
Knlcbt. d1zla Dio en. nem maia nem menoa 
aenio o que estio fartaa de proclamar entre 
n61, na eecaasa medida em que a Cenaura on
clJl permite, as VOIIea mala tndependentea da 
DOIIa imprensa e da nosaa deatemtda Opolt
~- o que parece ter mala ferido a noaa 
eneaalva aucepttbllidade nacional tol a de
elar&9Ae do artleuUita de que "o Brull ji 
oheaou quase ao limite de 811& capacidade ele 
conaegulr DOVOI empréatlmoa". Ora, tomara 
que aaalm seja ou, pelo menos, uatm fOIIe. 
Pota duvidamos de que seJa eaaa a dtapoalçlo dOI 
nOSIOS responaivels por um delenvolvimento 1 
cUIW. do capital estrangeiro, em aua malor 
parte. Tomara que os exploradores alientce
nas de nossa mio-de-obra barata. tato 6. du 
con~ de miséria e dea!mprego do nouo 
povo mala humll9, cesaaasem de aUmentar 
um fluxo de capital artUielal. que vem quue 
exclUilvamente enriquecer a parte mínima J' 
enriquecida de noaaa populaçio. O capital le
llttmo 6 aquele obtido pelo próprio trab&lho, 
tan~ lncUvidual eomo coletivo. A facllldl4e 
com que .DOI wmoa recentemente encllvldado. 
em ouro, para oiKer um delenYOlvtmento mal 
dJitrlbuido em papel. 6 que terou eue fallo 
utanllmo, com que vlnh&moa aUmentando o 
mito do "mlla.gre braalletro". O. motivoe em 
que • baaeou - &rt1cu1ilta brltanlco, auu 
multo bem IDtormado sobre noua 8ltuqlo 
real. Dio alo visivelmente fruto de p&1xlo pró
pria ou de aermio encomendado. Reprelell· 
tam, pelo contrário, uma viaio extremamqt,e 
obJetln e bem observada. Seri fallo dller que 
•·a tnfla.çio passará de 50" eate ano, enquan*o 
a allmentação, a habitação e alquill pelo 
menoe dobrarão"? Será falao dlzer que "11 
oio fol8e pela feroz repressão, Já teria bavldo 
eontlltoa por alimentos nas etdades bra.alletru, 
eomo Já têm havido no aeco Nordeate do pak 
Enquanto 01 fuendetroa têm cada vu mala 
lucro com a aoJa, açúcar, eaf6 e cacau, que 
aio lneentlvadoa a plantar, paaaam a plantar 
pada ves menos alimentos básicos como tel1io. 
ID&Ddloca e vegetata"? O reaultado, dlp eu. 
~ polWca de proteçio aoa lti.Ddu lati.
Jund.l~ nlo deu. eqa eonaequtnela, a Yer

nal de tenQOa de Importar ltlllo 

criDlllnOIIIIIe COIQlJDI aN O IIIOIIltllito 
2 mll deede 1fl2,1io apenu 

ma. deeempreao dJaltmUlado 
volta doa so" e u condtç6ee de JW•ItaOIO llo 
esta.rrec:edoru. O número de favelaa aumenta 
10~ em 8io Paulo, onde u tuaa de ID011&-
141acle IDtanW crceceram, em rado dJato, em 
quaae metade DOI 6ltlmol 12 &DOI, atlé alaq
W quae um dédmo dOI nuclmento.. A tio 
al&rdeada preYid6ncta soolaliÕ a-. .._.. 
~ QUe t6m IIDPI'IIOI eatiiftlla, uma fratlo do 
~ da torça de trabalbo. Uma YeS que 01 
Palil4IGs opoatolnnlataa de -auerda e 01 ..._ 
dicato. livres foram colocadoa for& da Jel, o 
bruUelro médio nlo percebe realmente a &1-
tuaçlo ruim em que ae encontra"? 

._ entlorpeclmento da opiDJio p6b1Jca, 
atra'ffa de um 111tema oblcuran'ilt& ele een
aura (que mantl6m jomaJa como a 2'rllHrruJ 
da ,,.,.,.,,. ou perlódlcol oomo MOtlfmentO 

ou PtJ~V~~fm, em altuaqõea econ61Dlcu quue 
b:laà:itentiYeta e lnte~ta prooe1101 temerários 
eontta pequenoa Jornala loeall, como Dútrto 
jk B.U6polta, pOr lmallnirlu ofeuu 1 ae
prança .naotonal, no limplu aerclclo da 
ma1l elementar liberdade de penaamen&o>, ea
ae entorpecimento da optnlio púbUea, de.nu.n
eiado por esse Jomallsta Jnclfa. nio 6 o que 
há anos aeguldos tantos de DÓI brutlelrol vi
mos tentando denunciar? Diante do QJiadro 
i'ealt.sta. maa de modo a1pm dltamador nem 
meamo lnamiatoao, que eue lnal61. habüuado 1 
liberdade de lmprenaa, apresenta. nio 6 de 
admirar que ebegue a eonelua6ea pelllmJataa, 
de que temoe o direito ou meamo o dever de 
illverglr, mas que só D08 devem alentar 1 cor
reção e do a descrer do futuro. Por tudo laso 
diJ ele: ''Torna-se dlficll lmactnar como pode 
ser evitado um retomo às politicu do Gover
no anterior, de total c:enaura 1 b!prenaa e 
severas medidu de exeeçio". 

A1 de nós ae tlvennoa de ebepr, também, 1 

a essa melancóllca eoooluaio. AI de nál • for 
wrdade que "uma outra preoeupaçlo do Pre
lldente Oetael 6 a advertancia pelo a-Preal
lllntl ll6cllcl 80brt oe perllol du "'d6Jaa n
-.wr, durante o 1111 prtmelro dJicuno llll· 
~te deade Q1le delxoa o Poder hi doia 
anoa e meio". Al de nól, luo &1m, 1e euu DOI

la& timldu tdtlaa llberata forem ainda maia 
penepldas e dedroçadu do que atA boje, pola 
o perigo maia Imediato que n01 ameaça COD• 

tlnua a aer, ereto eu, a nepçlo da Uberdade 
e nio os aeu.s posatveta excessos. B como a6 
'pela verdade se che1a à liberdade e a ~ 
;demos racionalmente praticar, o que noa dJs 
ese jornalista Inglês deve ter um estimulO a 
~ue corrijamos nosaoa erroa, como os tnataea 
têm procurado corrlalr •eularmente 01 ..-. ' 
ll'&Ç8a u UberGaclea pQbllou de Q.ue uautnal
ram no puaado e contlnaam a ..-r _.. 
88Dte. Pois j ......... lmltenal • ..,. ........ .,.,.... ...... 
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1.72/'t/~C Rl~' ~~~~~~ 
Uma ,grande voz 
~ Tristão de Athayde 

Como continuo a con- cupação principal u m de democracia. O de que 
progrq,ma de rr:odijicq- precisamos é de voltar 
ção substancial do re- -=1 aos conceitos legítimos, 
gzmt economzco e poli- verdad:iro= certos, de li
üco ate agora vzgeiíte, ~erilade e d&, democracza. 
sobretudo do' regime de O mundo de amanhã te
p~en- rá de preocupffr-se ante~ 
:.~o do exerczcw do poder I de tudo, com a defesa da 
~statal E~ será liberdade e a defesa d 
o governo que se propo- d e m o c r a c i a ' ' 
nha retirar da proprie- (15.12.1942). 
dade indwidual certos nHá diversas maneira! 
'm e i o s de produção... de set- antidemocrata e 
Sem reconhecer ao poder a mazs sutil de todas 
estatal não um acúmul o&i.s~ ti l 
maior de dzrei to.s mas o· r · -s 
~m novo conjunto de (!.~" (4.5.1943) . 
MVeres Assim o direi- ~Átnbui-se ao {apita
tismo representará Um'a l~ exatamen e n m 
c e r t a tradição liberal- crime que ele não come-

Úniversitária, mas ainda burguês, a n t e r i o r ao te. . . o de ser amigo e 

desencantados, como um mo u . imento om "ê;uando nãõ" JiÍi. m<aior 
capaz de serv'ir a tantos fascis~o, e esq erdis- ' detensÕr da prDp!iedade. 

::.i modelo de convicções o o libera ·' · d e 
inaõalâveis e de znven- burg A - ascista e a m o .. 
cívêrespe'l'ltnÇa nas pos- cha para u uturo, pos 
s i b ilz a a a e s de uma terior à próprz r 
democracia autêntica, êncita comunista, emb 
no caos político contem- muitas vezes i'(l.spirado 
poraneo. ainda em um ou outr a que se 

* * * aspecto de tal experiên opõe à ordem cristã pode 
cia. .. A questão está e1 ser c h a m a d a generi-

" A morte do fascismo, que mantenll;!!:_ a pri camente d~ capitalista. 
está longe de se ter com- mazia da libetdade sobr E nesga ordem capitalis-
pletado. E não é pes- ressão do critéri ta se incluem a or-

-4 si~ever que o l sobre os 1-u u dem comunista e a ar-
mundo d4rá ainda m?Li- dem n g z i-tas c i ira" 

4 tas~ voltas até se livrar (25.2.1943) . 
.:::J das últimas convulsões "Quem não combate 

do fascismo ... Há um no liberalismo suas 
~espírito fascista muito .bases jilosojicas erraC!_as 

pior gue Q f~cism.o. Esse fé1n de acabar par ~om-
espírito não é pat · Wzter o que está certo no 
mônio dos regimes fas- l~ #Jt; 

-::.t cistas (supra ou sub- ro re · i ·c - ibe a-
tas)~Pode~ marginal da luta entre·\ d . Foi o que se deu: o 
democracia, tanto uma concepção democrá- antiliberalismo moder-

to em ?Lma autocra- tica e uma concepção :::J1fÕ engendrmt a anti-
' insinU'ante,.esper- total" ·a do mundo e liberdade. O tasówo; o~ 

to, matreirg. Faz conces- por do do mundo poli- · nazism.Q. o ...22!!!:!!:.nismo 
=fsões, quando é precis z . O adversário da J não são apenas anti-

Mostra-se violento e e ocracia é o Totalita- li~is. Destruíra?lb a 
~1 daz, quando a.s circ risn o" . p- a u@aJe. Uma 

t{mcia.t ajuàam. E tem ' ode-se ta 'm opor volta à liberdade só se 
uma técnica de justifi- o ·comunismo ... a an- pode jazer contra o anti-
cação tão surpreendente, etra crzs a ue nao é .::::.1Liberalismo, tãl como se 

~ 
que é capaz de wssar fez r a hastear-se f realizou em nosso mun
por tudo menos pgr fas- .num Banco, .. nem no do. E' pela su'Mração do 
~ .. O espírito fas- quartel de umà polidã fascismo, do nazismo e 3 O 6 - l {O 
cista é essencialmente -ff.gUtica. .. A...bandewa da do comunismo, que ha-

.::lpolicial. O fascismo é a reforma cristã da socTe- vemos de voltar à liber-
execuçãa de umg. polícia ãade cQp.italista ... Ban- dade" (14.12.1943). 
poZítica ... No ent.aniõ, deira que, postas de par- "Segundo o nosso 
não se pode conceber te possíveis restrições, rnodo de ver, o que me
nada de mais a n t i - ainda se pode erguer 9lhor caracteriza o autóc
democrático do que essa =:Jmastro a 1nãsírõ com a t e des s ta do 

\;;glicialização geral dos bandeira da Democra- Minas Gerais não é 
~Wadãos. Só uma re- cia" (12.5.194 . · ~s?L , nem su 
e d u cação democrática "O mal liberalismo d,esconfia.nça, nem seu 

l 
nos Jiprará do ~pí~ nã oi o d ser · l;p.:t.i.m.. O que melhor es
tas c i ,s t a..-..JIUe é p.ior Foi o . de não ter s_a~ido p_ecif!ca o mineiro é ~~ 
4t> que o f a s c i s 11!:..2" ~er ltberal. Permztmdo fidelldade ao r e a l 
(17.8.1943). toda ljberdade, o libera- (12.12.1942). 

. "Sem descer a por- tismo permitiu a liber E' o que encontramos 
::::1 !!1-enores.. _diríamos que é áade de s comete em em todas essas e ou-

dire~tista u~ g o v e r n o atentados contra a liber tras reflexões semelhan-
que não se preocupe ou, .. O de que precisa- tes, escritas há 30 anos ... ~-
mais explicitamente, que mos agora não é de novos e ainda tão cheias de 
não coloque como preo- ~eitm~ lioerdç.de ....e atualidade. 
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exeinp o o 
Tristão de Athayde 

Finalizando esta breve análise do con- caso latino-americano e particularmente luso- os gr?-ndes óbi~s com que vêm lutando·, entre r terão de ser acolhidas, se não quisermos in- ,..._ ~ 
. traste entre o nosso desenvolvimento desace- I americano, a transposição política-de 11!._0delos f::o-IOOeles , os que não confundem wogrfl$sp materialJIII~ gressar eiii nova barbaria universal. ' 

'=llerado e o desenvolvimento acelerido dos Es- europeus, monárquicos ou monocráticos, como com progre~ moral e espífi'tual. Basta lem-11=- A liberdade e a justica. digam o que ws~ 
tados Unidos, passemos a considerar, depois hOje entre nós, enquanto, no caso deles, pro- brar o problema do desnivelamento racial e!}- ~ serem, continuam a ser os dois esteio.§. dessas 
do elemento telúrico, o elemento histórico. curava-se a instituição de um novo tipo polí- tre brancos e negros: instituições, que sem cõ:nstituírem modelos 
Nosso desenvolvimento colonial precedeu ao ~r tico, de espírito popular, republicano e de- -----x--última das bases dessa jetralogia, em \=. ~ rTgidos para os demais povos são instituições 
dos Estados Unidos. Ambos refletiram direta- mocrático. issõ,-quanto ao elemento histórico. I- que tentamos resumir a I?Osição pioneira dos 1:::: flexivelmente modelares, na base do que há 

:::1 mente condições histórico-sociais d..o.. velhof Quanto ao fator.it!_co e religiosô, ia ser ele um? Estados Unidos, na luta dos rmperiailsmos de mais alto e puro na natureza huma..na, co-,-
ef mundo. E.ro nõsSo caso.,.. foi o espirito do Re- . · dos esteiÕS 'dessa nova ctviUzaÇâo, segundo o contraditórios, em que nos vemos envolvidos, e mo liçÕes de experiência e de bom senso. Bas-

nascimento e o do século XVI, que ditaram os rigorismo do elemento quaker, na vertentep: na qual, a despeito de tudo, a sua glória tem tariam os dois mais recentes exemplos histó-
-9 rlli!lCS e as b~es iniciais de noS.sa colomza- protestante majoritária, assim coiiiõ'ãtr-ele- sido sempre a da pr@azia na defesa da liber- ~ dcos para nos convencer disto: Watergate e 
. ção latino-amencana:. Esse espírito renascen- menta também rigoroso irlandês na vertente,:. clâ~, é a de tipo jurídico. E' a importancia ~ Vietnã. Só instituições, baseadas na liberda-

~r tista era o~ clássico. Quanto aos católica minoritária. Enquanto a nossa for- funuamental do Direito e dos direitos h uma- de e no direito, poderiam permitir uma rea-
Estados Unidos, foi o espírito do século XVIII mação, oficialmente católica, de certo--rrmaol= fios 6ase de suas ms . ç_~ popular e elitêia, contra ambos os escan- F-
e o de suas duplas revoluções, de tipo político prescmdia de col'!Pccões e reivindicações éti-j~ E da projeçao umversal e uma fé democrá- dalos e os erros como ali aconteceu. Foi pela • 
e industrial, que se refletiu como base~ ro- co-religiosas. tic~e apesar de tudo não perdeu o amor 111)) liberdade de imprensa e pelo funcionamento 

q teiro da colonização ,JilOrte-americàna. arh- ----c:> futuro homem-forte norte-americano ~!Jiherdade e da just~. Énquanto nos nos pl rigoroso do Poder Judiciário, sem qualquer 
mos, portanto, com do1s séculos de antecedên- não iria ser um fruto da raça. E sim, da boa vemos cada vez ~ ~st~s nara Q ahis.4'(;-- intervenção ditatorial da censura ou de qual-

.::f cia e com ênfase no espírito clássica, c.uliural nutrição_física e sobretudo da ~o í==' mQ_Q_a tentação totaltTc!fia,. Basta ve Q...llla.!?.dí quer tipo de AI-5, que a nação reagiu. 
e ~umanístico:-:-Eles par~ira~ ~~is sé~ulos de- . mõr'~J, capaz de pôr em marcha o espírito de- )\!inclinado descendent do~o Concluo, portanto, ~tas sumárias obser-,.-
pols, com e.~m~o mo.dem<Un.çlivldlJal~sta-e na~~ Amocrático, baseado na primazia pelítica dos f Mmisteno a Justiça, _ll.egSe sentido,_ª partir va~ões em torno de um fenômeno ãe fato, co-

::::~. ~se da r dos .valore cos, ~ue !!direitos do homem, herdados de França, as- de~:- o elemento jurídico, no caso norte- mo o no~r:t;~~ro ~lançO-intemac.ional /JJ 
nam r . .t l' lsmo 

1
, e. or- sim Cõriiõõe'Spírito técnológtco, herdado da ;:z.. americano, com suas imediatas consequências de valores ao a situação mundial dos 

ma:;~: ~~s~x~~:s~~oc~~{o~ó~~~o d!c~~a01SJ~Yu: Inglaterra, que até hoje constitui a !ÕrÇãTun- políticas, é que constitui o que de mai~ rr:o?e- "'. . EStatiõS· Unidos, concluo que não é imita~~o l 
zação. Nós ~s, portanto, com os olhes~ ~ dame~t~l de seu progresso acel.el:ado. Em cop- l~demos encontrar no confro~t_? ~lSt?r~co F Y.. m~s _t1rand? do seu exemplo ~llç~es. típllca- . 
pregados no passado. enQ.UalltQ. eles partiam , tra~o nosso povo, ÍlSlC~ a~-~ ~om os Estados Uniaos. :Essa tr,ad~çao JUOdlCa1 vels aos ~o::..sos ~..!!ªClünalS, perfeltamen· r 
com 'a visão v:nltadâ_p.ar.a,j}_fu.t~Nós pre- nutrido e formaâõl'nq[almente com certa d1s- e que eles receberam de suas on~ens anglo- :::f' te superave1s, que poderemos fechar os olhos 

ll:.\ ocüpados com~ de um tipb tra- pliéêrícia de princípios éticos, que nos tem co- saxônicas, como de suas inspiraÇões france à tentação totalitária, ao imobilismo reacio-~ 
dicional de cultura. Eles, preocupados com a locad~de inferioridade na competi-~ sas n ·nfase obre os di · os do homem. Esê.a4\-- nário e ao triunfalismo pueril, sabendo tirar, C 
elaboração de um tipo novo de sociedade. Daí, ção desenvolyimentist~. E' mister, aliáS, acres- ~ão _de in~~que os levou a essas ins- )::::: ~da experiência histórica dos "nossos irmãos r 
o predomínio do elemento estático em nossa r centar que esse desr_0relamento não implica(.... tn~olíticas de tipo democrático, fun111 -1 do Norte", as lições de que sóníos tão capazes 
formação histórica, enquanto neles predomi- nenhuma diminuicão moral intrínseca. Lon- dadas sobre a liberdade e a justiça, que cons-~ como eles para o exercício da liberdade e da 
nava, desde o início, o elemento dinamico. Daí ge disso. O surto· do capitalismo moralis- tituem a força de instituições, que mesmo justiça. Pois só praticando-as, como eles o fi-
o ritmo acelerado de sua evolução histórica e ta, norte-americano, trouxe consigo conse- para o século XXI, com tudo o que cs séculos zeram, é que amadureceremos politicamente~ 
o ritmo lento da nossa. Daí, ainda em nosso ~ quênc~rnaléficas que constituem até hoje XIX e XX trouxeram como lições históricas, como eles conseguiram fazer. 



~------O imperialismo ultramoderno--_, 'f' '}\'fl"' Tristão de Athayde 

1- Do ponto-de-vista indivi- campo e de signo, mas dei- um. romance ext!-'~maJileQtep 
dual, o imperialismo é um xango sempre a marca OeSU8.Y.::- cur10so, que por um voto 
instinto inato em nossa na tu- ==\máÚgnidade. Pois, embora teJ perdeu o Goncourt, mas já r 
reza humana. E que, filosofi- nha e possa ter aspectos sa- vendeu mais de meio milhão 
camente, os clássicos expri- 4QJos, é particularmentenoci- dé exemplâfes e está agora 

.:=J mi~entença operatio ::f vo e anti-hmnsno. Essa ten- publicado em português, em 
sequitur e h e. A expansão l-I dência cameleônica do espf- excelente tradução de Hélio 
acompanha o ser. Do ponto- l rito imperialfsfà, que o leva Pólvora. O romance de René-~h 
de-vista social e histórico, o a assumir aspectos tão dis- Victor Pilhes se chama L' Im-
imperialismo nos vem do Ori- tintos ao longo da história da précateur, traduzido pelo 
ente, como a luz, no título de humanidade, continua a neologismo O Imprec~no 1~ 

j um romance célebre do !~O ~apresentar nOYas m~. sentido, fião ae !'(>gO, mas de Mí 
1 deste século. E que, no mreto ~tes de apontar para ã úl- ~~~eí'iii1!d. 19'78). lU 

dos séculos históricos, nos t1ma delas e, no momento, Llt~eme;e apenas um f-
deu os impérios chineses, talvez a mais violenta, quero fafcinantel"õmãnce policial, 
mongóis, iranianos, assírios, lembrar uma obra recente, se ma i o r valor literário.J---
babilônicos, japoneses, que que nos mostra a mais anti- oralmen e ma som-
no inicio de nossa Idade Mé- ga e primitiva de suas más- a lu~J. dentro essas L _ 
dia vieram misturar-se aos .::l-caras em eras pré-lüStõncas, nfegaJoemP!!S&S,. ~os que r 
restos do nosso próprio Impé- em que os ~rópl'ios homens i:n procffi=ãm'liumaruza-las con
rio Romano Ocidental. Her- d ainda se conlunâlam coms~y tra os que as pretendem man
deiro este, por sua vez, dos Ire_! oara-bnman~ na--o· , ter como "os mais frios dos~ 
que a Macedônia e outras ci- a~ mais antigas trawç- I ~onstros friõS'~ Em globo, 
vilizações mediterrane9.3 lhe folclóljcas ocidentais. Refiro-' uma sátira monumental c_on-t-
tinbam legado. Só com o fim ~l me à obra The Lord ot the tra esses últimos avatares do • 
da Idade Média é que o espi- RingL~e um êãtedrátlêo de iiilpetiat!~versal ~ 
rito de fragmentação local se 'liiStória Literária Medieval Eis algumas frases tipi-
criatallzou nesse nacionalis- da Universidade de Cambrid- cas do representante máxi-~ 
mo que lhe sucedeu na aura- ge, recentemente falecido, J. mo dessa fauna: "Nossos ini-
ra do Renascimento. En- R. Tolkien, que ê ~a migos têm nomes -e rostos, 
quanto o espfrito de expan- ~ maravilhosa (aliás já t~- eles se cha~m oliérártos, 1~ 
são desse próprio Renasci- c( zidã,ê-~mal, para o por- arti~~ intelectnaiH, O§_jo-
mento, partindo principal- tuguês), que gira toda em vens depravados de cabelos 
mente da Península Ibérica, 11 torno do culto do Po~~r. Isto~ compridos, os Governos fn. 
fazia voltar ao Oriente esse • é, do impêrialismo pré-histó- flexívetSe-tíacionalistas, os 
mesmo impulso imperialista rico. Esse mesmo culto da povos que nos invejam, que \-=-
que de lá viera no fim do nos- força, que é hoje, para gran- se têm fome e não possuem 
-acU&undo Antige. -B CfOe;MI- Ãe .parte da. huma.pHs ••• dinhfflm .é por C8.1.118.-de,._. 

1 ae ~ doa tempos moder· nesta época de decadência falta de vontade e ~ sua ~ 
DOS, Iria U8\lD1D' a figura do das religiões, uma volta ao capacidade para o trabalho ... 
colontalúmo que, por sua vez, li culto de um Deus onipoten- O que me interessa agora é o \::: 
veio a morrer no nosso mun- ! 1 te e implacávêft. como o Thor poder ... o verdadeiro poder. F-
do contemporaneo e de cuja dóS" germanos ou o Plutão Criar crises econômicaa e p 
liquidação estamos partici- dos gregos e romanos, sob o monetárias, favorecer o ar-
pando, com o espantoso mo- ~ co.@q_.me de Segurança Na- mamemo desta ou daquela 
vimento da independência cional e outros... nação, lançá-las em seguida l 
africana. Ora, ao mesmo tem- Mas, voltando àquela úl- wpa contra a ~utra. E' um 
po que o colonialismo nascia ti ma encarnação do espírito p o a e r que o dinheiro não 
e morria, outras formas de imperialista, que continua basta para dar. Faz-se mis-
imperialismo se formavam, por assim dizer intacto, no ter uma organização gigan-
já agora de tipo econômico, ~subsolo de n~ssa __ superficial tesca, uma sutileza de espí- F 
tecnológico, capitalista e civilizaÇão moderlla (mesmo rito, uma mentalidade de L 
mercantilista, expresso sobre- lrlr· ~identale cris-~ comando, que comando nem r 
tudo pelo Império Britanico, tã", tão utilizada ultimamen- ) nada', uma mentalidade de \..... 
sucedido depois das duas te no Chile e na Argentina ... ), cruzado, dé-conq_$tador ... r 
guerras universa.ia pelo Im- esse aspe~to dais mQ51emo, Eles sao poaerõsos (eles são 
pérlo Norte-Americano. E lo- .::f mais disfarça o e mais _ ori- f os pequenos :financistas, 
go em seguida contraditado ~ a~imperialismo é o banqueiros, capitalistas etc.) 
pelo nascimento de um novo das chamadas muJ.t~-D porque são ricos, eu sou po-
imPG'!JjjP"'\ também de ti- nais. Anos atrás, procurei deroso porque o lucro não 
po lcóilômico-mllitar, o so- chamar a atenção, desde me interessa mais (sic), pois 
viéttco. uma conferência em 1926, so- virá o dia em que eu ou meua 

Esae meomo fragmenta- !bre o ':glstributlamo",; o~ sucessores obrigaremos 01 
do, a partir da oposição de ' cancer universal ao "gigan- Governos a autorizar Rosse-
Tlto a Stalin e poatertormen- tWno econômico". Des en- rys & Mltchell a fOI'IIIIr~ 
te pelas novas orientações tâõ,"Oe'ãiiõpara ano, esse exércitos!" (págs. 147-160). E~ 
dos Partidos Comunistas ita- ~ polvo vem tomando propor- po~ E' um linoã -.... 
liano e francês. A História, f ções cada vez mais univer- ler e a meditar~ 
por conseguinte, nos mostra sais. Encontra-se hoje em ca- cancerosa VISta ao microa- {=:.. 

~imperialismo, isto é,~m_or da lojinha do nosso sertão, cópio e aumentada pela tan- /-
1 ~m sua~. como o encontramos nos tasia burlesca do autor. Em 

como sendo uma força inata ::f grandes_cen.tr.QI da supertec- suma, a imagem do mais re-
no ser humano e que, noa po- :r;t~Betroit ou de Des cente e universal dos Impé- J 
vos, assume caráter mons- Moines~bre ele se publi- rios, que hoje apenas come-L 
truoso, que tem variado de cou, ano passado, em França, ça~. t= 



·. 
A Páscoa é um mirante, 

de onde contemplamos a pla
nície lá embaixo. E de onde 
começa a descida dos que 
acreditam na soberan~ 
valores transcendeijf.ã.J.s. E I 
apeuas liC autonomia dOB 
demais. Mas também não se 
esquecem de ter ouvido, du
rante a Quaresma, dos lábiOB 
do Cristo, a palavra de que 
Ele não veio ao mundo com
bater o mundo e sim rediml-

. lo de seus erros e males. Vol
tamos, pom, ao meio destes. 
Ao que a Sagrada Liturgia. 
chama imemorialmente de 
per annum. O acontecimen
to maior que ocorreu no 
mundo, durante esse perío
do, foi sem dúvida, a revira
volta politico-militar argen
tina. Ninguém duvidava de 
sua iminente chegada, tal o 

.;f-estado caótico e mortífem a 
que atingira o extremo bas
tião latino da América do 
Sul. O Canadá antártico, tal 
a sua importancia politlca, 
econômica e, digamos assim, 
antropológica. Pola o homem 
arpnttno, ao Sul da latlni-
~~e...ohomem , ao Norte, repre-
sentam os extremos do cha
mado "machismo". Enquan
to o homem brasileiro assu
me a expréliiiõ ifilgutar do 
equili.brlo e J:lã JJliJortnria: me
dianeira. O extremismo, em 
todos os sentidos, é tão pou
co luso-brasileiro, como tipi
co do hispano-americanismo. 
Basta comparar, em sua du
pla fonte ibérica, o que foi a 
revolução espanhola, de 1936 
a 1938, com o aeu milhão de 
mortos, com o que foi e con
tinua a ser a revolução por
tuguesa de 1974, praticamen
te incruenta, mas tão radical 
quanto a~outra. O extremo 
da violência reciproca a que 

l chegou o d*alabro do pe
ronismo na Arg~na, com 
oa cboq~entos de 
montoneros e AAA, compa
rado oom a diluição quase 
insenslvel do nos.so getulis
mo, de origem e natureza 
análogaa àa do peronismo, 
mostram claramente o con
traste entre os nossos dois 
temperamentos histórico-na
cionais. 

Argentina 
Tr~tão de Athayde 

marca de "rosismo" sindica- riência Allende, brutalmente 
lista urbano, como o rosis- liquidada p e 1 o a miUtares. 
mo tradicional fora o pero- Mas ainda mais doloroao 6 
nismo dos campos) apresen- ver o descalabro upontt&neo 
ta, por outro lado, aspectos de um desses regimes, provo-
absolutamente positivos. ~- cando um vácuo politico, que 
sim o demonstrou o povo ar- atrai invencivelmente a cl-
gentino, com a própria ex- rurgia militar. Se essa cirur-
periência peronista, que foi gia, porém, se prolonga ou 
uma tentativa aparentemen- vem contradizer aqullo que 
te irreversível de anulação, foi apenas de8jigurado pelo 
pelo povo, da tradição oU- regime anterior, mas possui 

fgárquica e plutocràtica das -'valores irredyMrti• (como foi 
c a m a d a s dirigentes da ~ casõ""'Uo '}etullsmo ou do 
grande nação platina. Se o peronismo, com a ascensão 
atual regime militar argen- das classes operárias), então 
tino, como tudo indica, vier o remédio será :pior que a mo-
a representar apenas uma léstia. E' o perigo que, entre 
reaçao do oligarquismo, plu- nós, está correndo a Revolu-
tocrático e aristocrático, con- ção de 64, cada dia mais eli· 
tra a vaga sadiamente popu- tista e paternalista. eomo ee-
llsta que os "descamisados" r~e correr o "Vide-
representaram em sua face Usmo", se essa intervenção 
positiva, estará fadado a ser armada for um movimento 
apenas uma vingança tem- f reacionário e plutocrático. 
porária, condenada ao mes- sob pretextõ de combater o 
mo malogro de outras rea- caos econômico, o sindlcalis-
ções militares, que têm agi- mo ou o extremiamo eaquer-
tado a grande nação vizinha, dista, caindo no extremfamo 
durante os últimos decênios. direitista e capitalista. O que 

Não é o tato de ter sido temo, yrincipalmente, 6 a 
um golpe militar que Iom& tormaçao de uma a 
du.tdoso 0 DIOdo-como oaiu, (blot, direlUsta e 
em horas o regime que hé. na=". n...,o, ' ,__ ~-L 
30 anos, 'com seus altos jl r~ca, quê "Vá do Chile ao Bra-
baixos, representa no Prata sil, passando pela .Argentina, 
\li1T"'doot aspectos regionais da pelo Uruguai, pelo Paraguai 
promoção universal das ca- e pela Bolivia:. Estari ela na 
madas populares ao Poder, mira dos falcoes norte-ame-
segundo a capilaridade in- ricanos ou ~l!Jr potiti-
:vencivel da própria. História. ca mettemichtana de Kla-Jô regime ,peronista caiu...de singer? O alarde que já se 
~re. Suicidou-se. Como, ~meça a fazer em torno da 

entre nós, 0 regime getulista segurDf.ça do A t 1 a n t l-
em seus estertores de 1954. co Sul , em f~ do regime 
ou em Portugal 0 regime sa- de Angola, se JUnta ao re-
lazarista. os militares portu- crudescimento do antiftdelia-
gueses fizeram uma obra de mo do !>eP&rtamento de Es-
alto saneamento polltico. Co- tado. Nao se deve, certamt;_n-
mo os argentinos podem fa- te, Julgar ~ t:evoluçao, 
zer, em face da corrupção, nem pelas a:par~c1as, nem 
da incompe1ência e do des- pelos seus pr1me~os atos, ne-
calabroeêonômico-financei- cessariamente Vlolentos co-
ro, com que 0 peronismo isa- mo os do recente golpe por-
belista cavou o seu próprio i tenho. Mas .t.eDul. mu•te. que 
túmulo. Com a cumplictdade se trate apenas de uma gan-
proVbel da própria oligar- gorra. E os que agora sobem 
quia recessiva venham a,J?enas armados de 

· um esplrito de ellüsmo oli-
Não há dúvida de que re- gárquico, tão poderoso na 

presenta um drama doloroso, tradição argentina. SoJDa4io 
para todos os que anseiam à varonUidade admirável do 
pela promoção pacifica mas seu povo, pode esse golpe 
uresistível das classes popu- transformar a queda do pe-
lares à sua autodetermina- ronismo na simples aseen~ 
ção autenticamente demo- do velho oligarquiamo tluto-

Essa violência machista, crática, ver a deatnlição de erüico, ponentun mifll ta-
no entanto, se pode C?hegu a regimes, cuja torça inerente nático do que o feudallamo 
extremos intoleráveJ.s, como =ié re:eresentada por essa u- sindicaliata, que nio aoube 
oa que Uquidaram a experi- censao popular. Como acon- governar a grande n a ç i o 
êncla peroniata (eom a aua ~~ com a expe- platina. 3 ~ t{ l./ 

L-~~~--~----~------------~~~----------~~-



Ao voltar, em 1953, de 
uma estada trienal no De
partamento C u 1 tu r a 1 da 
então chamada União Pan
Amertcana, em Washington, 
dividi em três fases a ação 
dessa tnstituicão, hoje Orga
nização dos Estados Ameri
canos, n u m a conferência 
então pronunciada no Minis
tério da Educação: R fase de-

-f corativa, a fue institucional 
e a fase operativa. A primei
ra, de 1890 a tfiõ; a segunda 
de 20 a 48 e a terceira, a par
tir de então. Lancado o móvi
mento pan-americano em 

::-]1828, pela ~tica de 
BoUvar, só em 1890 tomou 
corpo. Foi então, atél92õ: co
mo-uma simples secção do 
próprio Departamento de Es
tado norte-americano. Fase 
totalmente decorativa, cor
respondente ao periodo que 
ficou conhecido pelo nome de 
blg 1tick (Teodore Roose
velt) e marcado pelo espirito 
de profetorado dos Estados 
Untdoa sobre o... "south of 
Rio Grande". A partir de 
1920 e graças, em grande 
parte, à personalidade e dedi
cação ao Dr Rowe (cujas cin
zas legou !instituição e lá fi
guram, at6 hoje, de ~ um 

1 1 tanto macabro, numa uma 
feataa 

"-"ltaDra autaDomla.. B princl
)38Jmente de organização de 
18111 ..-viços nos q u a t r o 
grandes departamentos, ad
ministrativo, jurfdico, eco
nômico-social e cultural, em 
que então se dividia. Foi a fa· 
ee institucional Com a en
trada de Lleras Camargo em 
1948, e particularmente de
pota do bogotazo de 1968 e da 
organimçio atual de OEA, 
o movimento e a insti
tuição assumiram papel sa
liente nu relações interame
ricanas, análogo ao da ONU 
no p 1 a n. o internacional. 
Foi a fase operativa. 

\ 

A c:r1ação da Comissão 
de Direitos Humanoi,'Creio 
.. tmfte8, eDt aegutda u 
de tipo juridico ou cultural 
anteriores, marcou sem dúvi
da uma fase nova na vida de 
instltuiçio. A ~ de 1945 
e da Dec1a.raÇão Universal 
de~~e~ direitos, em face do 
~to ca+eetrM!_~ assumido 

pelo totalitarismo e pela ne
gação pritlca de tais dtrel· 
tos, aua defesa se transfor
mou numa das tarefas capl-

Trütão de Athayde 

tais do pan-americanismo. 
Função que, de certo modo, 
representava a extensão da
quele fenômeno tipico do di
rt>ito interamericano o direi
to de asilo. Foi o momento 

escolhido, para sede dessa 
conferência um dos pontos 
extremos do radicalismo to
talitário latino-amert c·a no, 
que ameaça afundar o velho y 
b~iitrnentãl, jâliiõStrou 
uma terulencla à completa 
perda do sentido de equiU-~ 
brio e--creo-om senso. Foi.co-
_____ 

mo se tivessem escolhido Ha: 

"4 supremo, podemos dizer, da 
vida ãessa. instituição, prt
cursora da Liga das Nações 
e da Organização das Nações 
Unidas, ambas produto do 
movimento de protesto da 
consciência humana contra 
as duas guerras universais. 
Outro aspecto fundamental 
desse desenvolvimento d o 
ideal pan-americano, tão ca
ro ao nosso grande Joaquim 
Nabuco, foi a pregação do 

''1=~~=;:~\ {/ áDiertcanp. Mas ainda havia~ 

j chamado pluralismo jd.eoW. 
il gico. de que Rafael Caldera 
~1 !oi o çós~ltinerente, en-

quanto Presidente da Vene
zuela, em consequência das 
oposições de regimes políticos 
entre as nações latino-ameri
canas. Essas oposições se in
tensificaram, em consequên-
cta da int~oisl 
e~ o comunista e 
o fasCISta. Esses extremismos 
vimm alterar fundamental
mente o clima llberal-demo
crâtico, até então esponta
neamente nascido, por in
fluência, sem dúvida, do regi
me norte.amerlcano. 

Ueel!ldê.Jlcta deasaa 

1
fundamentaia, o direito de 
~ilo, a defesa dos direftos 
h~os e o pliíi'ã118Dlo iã~ 
~gico, é que hoje começa a 
marcar uma quarta fase, 
ameaçadoramente negativa, 
na tradici9na1 e ~neira ins- t 
tituição. Sempre enca:recida r 
pelos amigos da paz. Sempre 
escarnecida pelos .llelicistas e 
e~mistas~pecialmente~ 
pelos reacionários, militares 
e civis, que neste momento 
vêm dominando de modo si
nistro (nem tudo que é sinis
tro é da esquerda) o mundo 
latino-americano. O resulta
do melancólico, ou mesmo 
trágico, da sexta assembléia 
da O.B.A., que acaba. de en
cerrar-se em Santiago, é a 

Rpro_ya patente dessa ~se[:; 
n~me. que estâ ameaçan

-s(l do levar à ruina ou ao des-
/ ~o, e s s & fft~al 
inst~ de cooperacão...pa
cifica interamericana, trans
formada apenas num "sam
bicuá de caranguejos", §e=.. 

-1 gundo a pttoreata expressão 
nordestina. O fato de ter sido 

uma esperança de.ICii!!.cação r 
~cuo, antes do pulo no 
escuro. 

A com)ssão de Direitos 
Humanos tinha apresentado 
um t~ cora~o d o~t-

J!YQ, rigq_rqsamente en ):=-

de suas finalidades e respei
tando inparcialmente a ver
dade. Em plenário, porém, 
especialmente na comissão 
encarregada de dlrtgir a for-
ma filE!!. desse tema capi!;!L 'f..""' 
os interesses dos que tlnluim 
telhado de vidro e a prudên-
cia da carne dos demais des
figuraram totalmente o cora-
joso trabalho da Comissão 
dos Direitos. As fórmulas 
a que chegou o plenário, 
aegundo a informação pu
blicada pela imprensa, 

brea 
tica. o 
seguiram 08 _ mágicos ...Jlo 
malabarismo verbal foi "BPl 
veementê apelo ao Gõverno 
do Chile a fim de que conti-
nue (sic) adotando e pondo 
em prática os meios e medi-
das necessá.riu para preser-
var e assegurar efetivamente 
a plena vigência dos direitos 
h u manos". Continue ... 
Nem assim o Chile e o Brasil 
se j u 1 g a r a m satisfei~. 
Razão teve, pelo que dizem, 
o irônico delegado dos Esta-
dos Unidos, alegando que o 
texto parece criticar maJs a 
Comissão do que o próprio 
Chile ... Tudo isao mostra a 
JII8ICha .... deapnati&io, .. 
esperamos não seja inexorá- _LJ; 
vel, dessa nobre instituição. 
Se essa sexta\ assembléia fot 
um desastre final para o ao-L 
nho de ~. de NabuJX> e l 
de Alvarez, ou apenas uma 
noite de agonia recuperável 
só o futuro o dirá. Mas desde 
lá podemos afirmar que as 
Instituições também se ma-
tam. 
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E
MBORA sejr. uma arma 
de dois gumes, o prin
cípio de não i.J.lterven

çã.o é perfeitamehte 
legítimo, desde que acompa-

__.nhado pelo princípio da plu
•r~Jidaàe ideológica. Se os 

incicientes diplomáticos entre 
o Brasil e os Estados Unidos 

.at re~no flm de nos
sa dependência econôm1ca 

ça, pelo uso da censura pré
via, proíbe a venda e confis
ca os exemplares de uma 
obra denominada A Dit/J4'K<! 
ra dos Qartéis. que anngê 
exatamente a interveQçio. 
essa sim, dos capitaiS norte
americanos em nossa ~"'u\J'"' 
mia. 

• 
em face deles, devemos con- Devemos ser partidários 
s1derá-los bem-vindos. Serão de uma não lnterveução ra-
o inicio de uma nova era em cwnal e mútua, mas que 
nossas relações, se não nos não nos prive, por exemplo, 
levarem a desconhecer o que de condenar o apartheid na 
hã de profundamente sadio~~ Africa do Sul, sem nos con-
pa mQdeJa político nõrte- s1derarmos culpados de in-

~~.a.ng.,_e~ m~t&riã'de li- tervençâo indébita nos negó-
berdade e de JUStiça. cios interiores daquele país, 

Quando Robert.J{enne- ass1m como devemos praticar 
çi..Y_~steve aqui, bvemos um ~um _Qlnralismo _ide~~c~, 
encontro com ele na resi- que não nos leve a unpedll' 
.déncia do m:Q~Or c~.ndldOI a entrada de Cuba para d. 

Antonio Mendes de .Ahn_e_!®. OEA, pelo fato de adotar um1 
""'.EiliCõíWers!Jive ocasião de regime comunistâ que detes-

dizer-lhe que "não precisá-, tamos Sejamos coerentes 
vamos dos seus dólares, mas Condenemos ~ ~ 
sim dos seus exemplos". Até dos Estados Unidos em dar 
hoje, em regra geral, tem auxilio militar a países que 
ac o nt eci do exatamente o sã.o acusados com razão, 
oposto. Temos usado e abu- como o nosso, de desrespeitar 
sado dos seus dólares, haja direitos h~manos, como o 
vista o nosso endividamento Irã, a Coréia do Sul, a Indo-
exterior e a subordinação do nésia e mesmo Israel, e ne-
nosso progresso industrial à gá-los aos nossos regimes 

~ in~zvenção maciça das f a- reacionários da América _do 
mos as mntttnacto:run:s. E Sul. L~, com razao, 
mesmo do~ seus maus exem- '4 em_ rosto aos Estados Unidos 
plas. Mas muito menos dos a infamia de sua guerra no 
bons. Vietnã, mas, nã.o nos esque-

~ Ainda agora. no mesmo çamos de que foi gr~ças ao 
momento em que o nasso ~eu re~e ?emocrá.tlco e a 
Governo quase resiste a bala, mdependencl&. de sua justiça 
omo :Florlãno a pretenSa que no caso Watergate, o que 

· erência norlê-amerlCãíia se viu foi o maior exemplo 
o m como se v o - ~do exercfcio da moralidade e 
ialmen e pra can o, contra da justiça, contra as forç~ 

a vontade do povo, o desres- mat.s poderosaa do situaclo-
petto aos cUrettos do homem, IÚBmo politico. 
eutre nease mesmo mo- Os exemploa norte-ame.-

~~~~~~~~~-~~~~ua~U~-:__!!ricanoaJ nem aemp-e são 

f~ntes, mas por isso mesmo 
é que devemos fazer as ne

~~~~.ruLs distinções, na apli
cação desses dois princípios 
conexos, o da não interven

.Jção e o do pluralismo ideoló
""glco. Assim como devemos 
"tOndenar a guerra do Vietnã, 
aevemos seguir o ex~mplo da 

,~.l'éaçio jurídica e política con
"lta Watergate. Assim como 

devemos condenar a ingerên
cia tradicional do big stick 
na América Latina, devemos 
seguir o exemplo da autênti-

pre em mente. E no caso 
particular do nacionalismo, 
entre a fidelidade Bimulta
nea ao espirito de indepen
dência e ao de interdepen
dência . 

Há quem critique aspe
ramente o novo Governo 
norte-americano por ter in
troduzido~ no jâ. co.n.t_uso pa.1:
norama mternaCíonJ con
temporaneo, fatores morais 
e jurídicos, como o dos "di
reitos humanos" e o do "de
sarmamento". Muit~lo 
C9,!1trario, devemos nos reiQ-1 
ziJar com tal atitude, contrá
ria a toda política de impe
nallsmo da força ou do di
nheil·o, que eles próprios tan
tas vezes praticaram, como a 
praticam seus adversários ~ 
v1éticos. 

~ca liberdade da imprensa 
norte-americana. Enquanto 
isso, pelo contrário, assisti
mos ao espetáculo da nega
ção, pelo porta-voz oficial do 
nosso Governo, da existência. 
da censura prévia entre nós 
em face da evidência contrá
ria que nos incute a leitura 
da Tribuna da Imprensa, da 
Opinião ou do Movimento. 
Todas essas incoerências, na 
pratica, de princípios certos 
ou errados, à terrível com
plexidade dos problemas po
líticos contemporaneos, é que 
nos devem levar s e ~ pl' e 'f
àquele espírito de distinção " 

E' certo que os romanoa 
,1tinham razão em apelar~ 
J ra o summum jus summa 
Ul1~ Istõ ê, º exçesso ae '!i

r pode causar Lne&açao 

:f (disttngtWr fifiOY:! ynir) 1 w~· 
Maritain se~ teve o c ui-.F 
dd.'do de nos aconselhar, tan-

:..1 to ao lidarmos com proble
mas metafísicos, como nos 
problemas sociológicos. 

• 
Esse exercfcio da verda

deira prudência, que é a vir
adequada-

do direito., como acontece 
com o direito de propriedade. 

ocorre com a 
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t #'f Ciência "versus" literatura/~ 
Tristão de Athayde 

Em face do problema d~ literatura. E é na própria Unlver- ilimitada por parte do poder poli
'lações entre Ciência e Literatura, cfsidade de Prlnceton, on~e pontifi- tico, qile julga agir, nio aó em no
apresentado -este ano pelo curso cou Einste!n, que os seus mais jo- me da segurança nacional mas da 
anual promovido pela Academia vens cientiStas se declaram gnósti- próptjt Ciência Social. Terlamoa, 
Brasilellra de Letru, podemos as- cos, leg"!timando para a ciência o nesse caso, para dar um novo 
aumir três posições principais: 1 l pensamento intuicionista e mesmo 1xfmplo dos dias que correm, 
A Uteratura como eplfenômeno da -1 místico. Aquele muro artificial-, lalém daquele que demos, em cr6-
c1ência: 2> A eiêncla como epife- "'1 m!_nte levantado entre c!ência e nlcas anteriores, da mutilaçlo ao
nõmeno da literatura; 3) Ciência literatura, por outro lado, fecharia frida pela revista Movimento), o 
e literatura eomo fenômenos com- ao verdadeiro homem de letras a que acaba de sofrer o semanário 
plementares do espírito. possibilidade de penetra'!', senão Opinião. Em seu número 185, bou-

. . ~ ..:ot ~ o domínio das ver- ve nada menos que 23 matérias in-
A pruneira poslçao parte dos dades científicas. tegralmente vetadas (sic). Só não 

seguintes princípios gera.is, cons- . 1 . 
cientes ou subconscientes: Aceitando-se essa subordina- menClono q~a .s sejam para nos._, 

. . .. *ão _gualitat~ letras às ciên- ..J~ar ao rldiculo. O espetáculo 
a) So o conhecimento clentlft- cias, teríamos de exaltar !iteraria- que nos oferecem atualmente, tan

co. nos ' leva, ta~to à verdade . i~- Eente tanto 0 rotnance de tese co-\l to os regimes comunistas romo a. 
tlrmseca das coiSus, como à v1sao 0 a poesia didática. Isto e, duasiD regimes fascistas ou 06 paeud~de-
autêntica das real'!.dades da vida; e'ipécies literárias 1nlcriores. As- mocrátlcos como o noaao,eomouao 

b) A literatura t do domínio ::f sim' como· vedando-se aos"' clentls- e abuso da censura mutua!!ora da f 
da fantasia e nos leva à criação tas o Interesse pelas lêtras, preju- liberdade de expressão e preten-
de um mundo arbitrário, de pura dica-se o seu enriquecimento pelo dendo mesmo criar uma literatu
delectação estética subjetiva; espírito criativo da vocação lite- ra ancllar, como o famoso realls-

.i r ária. Com esse enfraquecimento mo socialista, é o ~ p~tico r 
I recíproco, ainda maior no plano mais efica~ para ~ar-c) ~ ll~ratura f. por con~tP

guinte, uma atividade legitima, 
mas intrinsecamente subordinada 
à cinêcia. isto é, ao único conheci-

literário que no cientifico, chega- err~ catast!:9Ac~ que representa,\=. 
mos a um aspecto ainda mais pre- para a verdadeira cultura, essa 
judicial à liberdade e à autonomia concepção onipotente da ciência 

mente efetivo e completo. 
. . • . _1 das letras em face dessa ~goa.-

Vanas consequencias hterâ- '""Ida superiorlclade da ciência. Se a 
-j rias práticas demam desses pres- literatura !or uma atividade me-

l
supostos. A pr~~elra é ~ue u~m. ramente ancilar das ciências natu

~ homem de c1encia nao pode ser rais, também o será das ciências 
u., bom homem u se sociais. Particularmente da polí
dedica a estas e preju ica a ela.# tica. E a consequêncía lógica terá. 

"'1- Ou se d~dica à ciência -..-.E_Ode de ser, como de fato acontece em 
fazer • tna literatura,. Existe, nesse todos os regimeS' totalitários e au

'l caso, uma incompatlbll~d~d~di-p toritá.rios, a perda da liberdade de 
cal . e.ntre essas duas amv1dades do expressão. Em suma, a literatura 

==I esp~nto. ~ muro, que se ergue deve servir ao Poder, já que 
ass1m en e essas duas atividades trata, segundo essa f 1 

=I soberanas, não só contradiz a rea- gia, de uma atividade m~~~ru 
)Idade hlstó~es cien- za inferior. Um mero 

(!isica, biológica ou sociológica) e 
ancilar da literatura. Mesmo em 
matéria moral, essa concepção epl-1"" 
fenomênica da literatura é total
mente negati~mo o exprimiu~ 
tão bem o f~~o;c;. epi~a de An
dréCiíde: .. es cwec de bons sen-

tistas que fori_m igualmente gr9:,n- no da ciência. E. portanto, da ciên 
.:4 des escritores, mas enfraquece ela do Poder. Da política. Só será 
tanto a ciência. como as letras. legítima se corresponder a essa fi- , .. ..,.__ 

~Aquela, porque reduz o dominio nal!dade social. Cessa, portanto, de l!BwiQ_~_.a~9ft!M'I'I:m!li 
da~ ao do ficiõi.iãnsmo ló- modo total, nessa. falsa concepção 
cteo rao experimentalismo sensí- filosóficà das relações entre ciên
vel. Ora, a ciência mais moderna ela e literatura, toda liberdade ll-

CiêSde Hetsenberg até Monod rein~ terária. 
troduziu em seus raciocínios o 
~íplo da indeterrnmaçâo e o A censura. estatal passa a ser uma 

o, que são a ó r.ia base da ~a~de, não aó~ima, IJlAI 



~~"r 
Respostas 

Tristão de Athayde 

Tento responder. hoJe, às tnter
rogoçóes que ontem fiz a mim 
mesmo. 

prl11Õ<'R !legais: pelas torturas !ncon
fessadas. Até mesmo, pela recusa dos 
Gov· mos, como atu t~ lmente entre 

.d. nós. sob o e11pccios~retexto de defe-
1 sa da "sol: 1nia nRclonal", em per

mitir aue lno;tttnir;õ"s !nt,rnacionals 
\'"nhnm Vt'rinc:- r i71 loco o respeito 

Não creio que "ao fim de 12 anos 
de regimP aHtQritó.rlo. r ,.,. ·· m" .. :>. 

dançar sobre um vulcão" comunista 
Continuo a proclamar o Ol'" há c' ~;- · 
nas de anos VPnho dizendo ,. f'~C'"e- .,...,<~ cll rt'ltos hum·mo~. a que nos com-
vendo: dado 0 temperamento do nos· ~p:-om t"mO.,Lpor atos irytem11cionala. 
50 povo e ns circunstA.neias históri- Se p~rmttlmos. anos alras e até pro-

movemos oficialmente. a vinda de 
cas da América Latina nPst~ momen- ? uma missão de ,lomallstas e de etnó
to, temo multo mala o tot!!U.al'!smo , 
nre~I!bt- hlcontéssado do que o I Jogos estrangeiros c sem falar nos 
to a ~o comunista clandestino. contratos de risco ... I para observar 
Assim êOõ ve1o. em qualqu<"r dos as condições em que vivem os nossos 
dois, a eonsequêneia da falsa-demo- aborlglnes, por que não permitir que 

=t-cracla. Acredito que as dPmocracl, s o mesmo se faça com as condlçÕE's 
só podem conter as antldemoera- dos nossos prisioneiros políticos? Se 
elas por meios democráticos. s i- 1 a nossa soberania não foi ferida na-
u~ de totallta..r.l§mo p or 011_ queles casos, por que o seria neste? 
mesmo que sela com rotulo dP ~ Quem não deve não teme. Qut>m ocul-
ocracla, é sublltituir uma escra- ta consente. Prossigamos. porém. nns 

viããa"~ outra. ou seJa, tnzer uma ,~ respostas. Se o PC português se re-J ~ 
troca de smhores, sem nada mudar \'elou o mais organizado dos Parti-
do cativeiro. continuo a crer que a dos cland!'stlnos sob o salazarlsmo, 
sentença de Hobbes, de que "o ho- foi exatamente devido à imP.lacâvel ~ 
mem é o lobo dÕllõmem", é tão fl1 1 ~a e inumana repressão anticomun1sfa. r 
como a de Rousseau, de que "o ho- ão hl nada que fa~ mftis o co~~ 
mem nasçe bõiiiTã sociedade é gue munrsmo do que o antJwmnnlsmo 
õ co ... Nãõ:0 hom"m nasce ee o. Como nlo na nada que promo 

e só os maus governos ou os a melhor a revolta contra a lei do 
i tintos ~ que a falsa legalidade. 

seus maus ns que 0 corronw. Quanto ao hltlerlsmo. se foi ven-
..l pem e 0 tomam lobo dos seus semP-~ cido, mesmo em vida de Hitler. não o 
'1 ftlhan~s. nos r!Slme&-polmcos s~U.. foi pelos regimes fascistas ou autori-

c ~em jns t 'e& O poder a so-
dõS tzares russos é que permitiu, t árlos e sim pelos regimes dt't'llocrã-

na Rússia, 0 advento de um regime ticos. Pela Inglaterra, pela França, 
absolutista, em nome do povo. Em pelos Estados Unidos, com o apolo de 
todos os paises do mundo, um gover- todos os homens livres de toda a Ter-
no autoritário ou totalitário, do tipo ra. E se hoje. morto Hitler, o hltleris- ~ 
aristocrático ou bUtguês, produz:rá mo está ressurgindo com outros no-

tal mes, é que as liberdades e os direitos 
.:::1 fa mente um reglme&~~o~- ~ humanos continuam a ser escarneci-
'"f lar também de tipo aruto - -, dos ou escamoteados. A~ e 

talitário. ma~ anttcomunlsmo 
A Rev~lução Russa de 1917, como franquista, o PC espanhol continua 

a Revoluçao Francesa de 1789, foram mais poderoso do que nunca. Não são 
_ 1 movimentos de protesto inevitável e os regimes policiai$ que distinguem 
~ irreversível, con~ra regimes de opres- (!) a civiltzação da barbaria. São os re-
I') são das elàsses dirigidas ~las classes , gimes onde a censura não tolha a 11- F 

d!rigentes. O absolütlsmo colonial berdade de imprensa. O~litl-
português, longe de impedir, apenas eos oposicionistas não sejam punidos 
protelou nossa independência. Todo fit cassados por qua~uer ex~ero de F 

~ absolutismo só tem. precisamente, 1~ ..:J..inguagem. Onde n se ne e lms-
um mérito, o de facilitar e promover saporte ll artistas nacionais no es-
o advento da liberdade. A lndepen- trangeiro, embora ''sejamos um oá-
dêncla de tantas atuais nações aslá- sls de l!berdade" ... 
ticas e africanas foi uma reação. co- As "agitações populares na Fran-
letiva e imperativa, contra o colonia- ça ou na Inglaterra", não são prova 
lismo opressor. Como o foi, nos fins de decadência, mas de vltnlldããê:To- f-
do século xvm e Inicio do XIX, a do povo que se conforma é um povo 
independência de todo o continente O à margem da História. Os próprios 
americano. O que se deu e continua r1 PC do Ocidente, como na França 
a dar-se, com as nações, ocorre com u na Itália, Já admitem a liberdade 
as classes sociais, dentro de cada na- e não a ditadura do proletariado, • 
ção. Sempre que se nega ou se retar- r como condição essencial à promoção 
da essa agcensáo dns nae!onalld:ldes efetiva das classes populares. Não 
ou das classes sociais à independên- .. ~ será por melo de !rases ;~ ron~ 
cia ou à auton_omia de direitos, o que vendio0~. co~o ~tM/7'dele 
se provocam sao as guerras e as sub- sa a vlllzaçao rtstã" 
versões armadas. Ou então o estado sob cuja égide se cometeram as mais 
de vlolê_qcia anárquica., Como o ãtual violentas negações da verdade, da 
suft.O de ter~mo de baixo é o tru- justiça, da liberdade e da dignidade 
to ll\evn.ãvel do terroriamo de cima, '? humana, que seremos fiéis ao que 
ptla ~ção de Partidos pohti- , Cristo veio pregar ao mundo, para 
coa: pelo Partido único ou quase únl- nos tornar dignos da coodiçio bu· 
co J8)a8 represaõea injustas; pelas mana. 301-Lf9 



terrogações~~~~ 
Tristão de Athayde 

ral britanica nio conseguiu o mee
mo resultado com o "nio passa
rás", que Church111 opôs l miqui
na de guena germanica? E essa, 
teri esmagado os russos aovlétlcos? 
Será que, mais de 30 anos de 

A liberdade acaba de receber homem"? Será que Sio Paulo está 
maia um ataque de uma alta pa- definitivamente posto l margem, 
tente em nosso pais (JB 4/51'11 quando declara, em sua EpisOOia 
página 2). Segundo essa palavra aos Oorintios: "os olhos oio po
autorizada, "o comunLsmo não es- dem dizec às mãos: - não preci
tá sendo neutraliZado conveniente- aamos de vocês, nem a cabeça aos 
mente e as democracias de todo o pés: -não preciso de vocês. Ao 
mundo estão na defensiva, re- contrário, os membros do corpo que 
cuando... A ação anti-subv~rslva parecem os mais fracos são os 
deverá englobar, tanto u açõea mala necessários" (Cor. I, XII, 21, 
psicológicas como ações violenta& e 22)? Só os fortes, então, membros 
enérgicas de desencorajamento, de do corpo humano ou da sociedade 
acordo com a ação praticada peloa civil, é que têm o direito de man- Será que a democracia é um 
subversivos... há um momento em dar e o privilégio de ser lndlspen- regime de força e não de direito? 
que se impõe a necessidade de sáveis? Será que os regimes policiais é que 

- 1 f. fln 1 distinguem a civilização da bar-açao pe a orça ... porque no a á d bs á .. -
a luta se decide no terreno m111- Ser que o po er a oluto dos baria? Ser que . essas agltaçoes' 
tar". Os regimes liberais, segundo 4 tzares russos, por séculos e séculos, da França, da Itália ou lia Ingt'(- C) 
essa teoria da força, como único ins- impediu a revoluçãõ sovlêtlca? Se- terra" não - ntes sinais de vl- • 

4 trument.o capaz de combater a mar6 rá que o absolutismo das reaiez~s d _ e ~o~? er as 
crescente e universal do comunis~ '4renascentlstas barrou a Revoluçao íitaçoes nao sao lnfinltamen 
mõ, não conseguem deter essa ava- Francesa? seiaque o l'egime colo- 71supertores à ord e reina n 
lancha. Essa, allás, lembro eu, ' a nial português no Brasil, de tl,po Rússia ou n ao , -
própria doutrina marxista. Se um a?soluto, evitou a nossa lndepen- lo co ce-
regime politioo baseado na llber- dencia? Será que o ooloniali.smo rltários nio é inflnl-
dade pudesse conter 0 comunismo europeu, mantido pela força, 1m- tamente inferior à desordem doa 
pr08Se1Ue 0 autor ''paisea como á pediu a emancipação doa povos da poVOB llvres ou dos que lutam pela 
França Itáiia e lJÍgiaterra não ee- .Asia e da Afrlca? Será que melo sua independência? Não será que 
riam &vassalados por uma aglta- jaéculo de regime _§llazarlstt, ~-~ a pressão das classes populares, 
ção quaae permanente". (sic). 1Jlentamente '-ã:DUcomuntsta, - nao tals~te aroida-ºJ de ·~ersl- r 

plt'Jtlitlu que, no dia 25 de abrU de va" no .senti o ae uma participa-
Será que, realmente, ao fim de 12 1974, o Partido Comunista PortU:@ ~ais ativa. no Governo dos po

anos de rgeime autoritário e de lu- t ~=~~ ~1i'::n~'*Jt:"í ~ 1 voa, é infinitamente preterivel à 
ta sistemática contra o comunismo, lii~~n. Slir!Ifiíiípãlf 1~ • opressão que os prlvllegiados do 
continuamos, como na legendária aU ~~ªi.OL'Vem1e.<- Poder exercem sobre elas e ao sl-
Varsóvia, a "dançar sobre um vul- ~ Que o domínio mUltar lêncio que lhes impõem pela força 
cão"? Será que a onda subversiva inglês, na América do Norte, 1m- das armas? Não será que a luta 
continua Intacta em nosso pais e pediu que há 200 anos a nação por essa promoção é uma exigên
atuando de modo tão etlciente, que -=t americana se .subl,tvasse._.para fun- ela Invencível da própria lei da 
12 anos de repressão ofldal e po- dar a mais poderosa naçao da ter- perfectlbilldade com que Deus anl
licia.l não conseguiram, Já não dl- ra? Será que a subversão é sem- mou todo o universo e renova con-

~1 Co..c!ttirpá-la, mas, ao menos, con-~ pre um mal e deve ser reprimida tinuamente a própria vida das so
~la? Será que a democracia 6 ~r meios arbitrários? Será que a ciedades humanas? Será que tere
incapaz de combater a antidemo- llberdade só pode ser admitida ço- X mos de viver eternamente em 
cracia subversiva por meios demo- wo fim e nunc..i. como meio? Será guerra, domlnados ~lo medo, pe-'= 

_
1 

oráticos? Será que :·a. llberda~ e a Õemocracia norte-amerlca- ~ódio e pela~a. êõiíforma-1-
-=, ~ n§ ~~na Dil- na, onde aa liberdades públicas ~avidão~ fracos 
a.) gu~ aempre.. de ..)4ao recebidas da .t.radlção lnglesa, fo- pelos fortes, !'eÕliiii!IIDao dêtliiiÍl-

Taé-tuna? Será que pe[a força ram aempre mantida&, mesmo du- vamentê a viver em paz na llber-
==-1 ae pode combater a força? A Ylo- rante aa guerru mais ferozes, nio dade e na justiça, como o Crtato, '10 

16ncla 2!!!:YiottDC1&? 8erf. que con.aegulu vencer tanto o mlllta- que puece em vio, prepa u 
eataàioacõiíiélên~ -~da- c:\rJsDo do Kalaer, em 1918, como o mundo? Será QIM Ble IDOI;I'flU, de 

~ D!_ent. ~~ JIObol aupenn"'t.arlezno de BWer em - uma ves por todas, no alto do 0&1· 
'bii;'1lt'Qiii ''o bomem--.-o 1obD 4o lMI? Seri que 1111a 1in4lilo llbe- vário? 

3Y?- s-o 




