
500.16 !2.8- RECORTES DE JORNAIS ESCRITOS POR TRISTÃO DE ATAÍDE. 1971-1977. 
---- ---



OI polltlcos ou 03 so. Há fatos. Fatos in
JQilllfares eoloqutm os in~ contestáveis. Seteãiios 
teresaea do Poder aclna nos campos stãllíiiStas 
da liberdade intelectual de concentraçao na Sibé-

pode-se nio justificar, ria. uma tentãttva dese3-~~r~~~-~~~~~~~t] eomo não justifico, mas perada de escrever, livre-f 
se compreende. Estão li- mente, sobre temas hu· 
dando drretamente com ~~~anos e trágicos, a salvo 
forças que procuram o~ 11<1a 
predomínio de u m a s ' ' r e a lismo socialista'"••n:.rk";.a.....=...;;....;::..:...=..a-::;.... 
contra outras, e o empre- édificante, nome su~'S·""'II.•ro;.••:..:.:·r·S\_:;~.....:::::::__.!!-'~1.&...1" ',1 .. 
go de uma terceira força, dL_Í)ropaganda ideoló
para defender o equilí- gica, tão falso quanto 
brio coletivo, é compre- q)Õ nosso triunfalismo te
ensfvel e mesmo, em cçr. • leguiado. Uma obra já 
tas circunst&ncias extre- comparável à de u m 
mas, justificável. M a s Dostoievsky em t...Q.tll 
que um poeta, por fana- -::}~. Uma campanha 
tismo ideológico ou falsa sistemática de difama

mesmo, um 
grande crítico atual, :fié-"1~ 
liÓ Pólvora, demonsfrml 
~balmen'tê o absurdo de 

compreensão de fidelida- ção, semelhante à que] se proclamar a incom-
de polltica, defenda, ao tre · tra Do patibilldade de convic-
menos tacitamente. a r Camar Barrei- ções religiosas ou EQlí-
perseguição polltica e a ticas definidas, com a li-
opressão partidária con- cebesse o Prêmio Nobel berdade de criação ou 
tra outro poeta ou escri- (mais ou menos como com a i.mparcialid~e e 
tor, é uma das muitas entre nós) q~'a objetividade de juízos 
aberrações com que dS)anos lhe foi conferido. • çrj.tico.s. O problema é de\ 
veneno do maniqueísmu,"" 'Iüdo isso acompanhado honestidade e de espírito 

, à esquerda ou à direita, do coro clássico dos es- de dísfiõção, de um lado. 
vem corrompendo o no.i- cribas oficiais ou oficio- Ou então de fanitismo 
so mundo moderno. sos, tão conhecido em ou de servilismo, p o r 

E' o caso das recent.;s todas as ditaduras onde pãrtê dos que sustentam 
declarações de Pablo Ne a liberdade de imprensa essa incompatibilidade, e 
ruda, o grande poeta cfti- 'é uma simples concessão p r e f"ê rem se r v I r a 
leno, Embaixador do seu ou um mito nominal. Mamon, ou mesmo erra
país em França, recusan- Pois bem, tudo i~ damente às Fé, train
do (sic) manifestar-se norado por Pab(o Neru) do a liberdade intelec
nos Estados Unidos a da, Embaixador de um tual. Neruda tinha o 
propósito da perseguiçã•) verno s o c i a 1 i s t a ~ moral irnpertõmJ de 
dp Estado Soviético e dns ? a s n ã o comunista Sé colocar ao lido de Sol
seus escribas oficia\s, nem totalitário, que está jenitzyn, contra os que 
ontra o heróico roman- dando ao mundo o exem lhe recusam a liberdade 
ista de O Yavilhão du.; plo do maior respettô pe ? de pensamento e de ex
ancerosos. E' a própria fã liberdade ãa irilpren t pressão. Tanto m a.i s 

vítima, enquantõ lhe Sã, pelas marcnãS iffibli quanto 2-heróico IO[lli\n
resta um pouco de libe.-. c~ e pelos Partkfos de císta russo, perse~o 
dade, que denuncia o O_RQSlção. Ele próprio, ·1> e 1 o o §j c uranti#fuo 
cerco hterario e .mesmo Neruda, a sua ofic.ial. ou pelo serxiJJimo 
I1Stêo que lhe estãft ~ vida de comun· ãcadêmico. é tão marxis-
movendo em sua pról!,ria ta quanto seus pers~i-
pãtrla. Nem mesmo se d..QieS.. Mas não trai a sua 
utilizou Neruda de um \natureza humana e sua 
biombo menos roto, o dl· )dignidade pessoal Não 
plomático, escusando-s~ confunde s u as con\Uc-
''como Embaixador", de fiei -, ~ ideológicas COITh.. o 
fazer declarações contra rdade de publicar seus direito de discordar dos 
o Governo de outro poemas geniais, por mais\\\ que traem a liberdade do 
tado . .J:.ez pio~ Invoco su!SVerslvos que fossem.niJ espirito pelo culto 'Cio 
apenas o que se cham :MâS, afiíí~l,CJ!le tem:;;uma poder ou pelo anseio de 
uma "desculpa esfarra- ~---ril: :lgr&dar aos donos deue 
pada." Que tê . ---llet- a n- poder. Não baata, C08lO 

Quando não há, nrJ ~ reli~osa ou aa cÕiiVI"C- se vê, ser um grande.,.._ 
atentado em queatio, ~ po ti~ ta para ser também um 
caao ~ contro.,_ taqde Um roilfjiéi.fata ou homem livre. 

-



s tensões 
. , .. 

.Iterarias 
Tri. ·tiio de Atharde 

Em literatura, como O 1~nismo de en- da relação entre os pó-
em geometria, há três tão, embora 1nclinador los do estado permanen
dímensões básicas. Essas para o futuro e repudi- te de tensão catalítica, 
dimensões literárias ando qualquer submis- entre as influências es-f 
constituem tensões per- são ao anacronico, se trangeiras e a consciên
manentes no senti d:d o aracterizau pela prima- cia nacional. O moder
temporal, espacial e psi- zia do presente, da atu~~s se caracterizou, 
eológico, respectivamen idade, do moderno. ~,J,l -o ~· uma i:qver
te. Como essas palavras ' disso lhe advew a deno- s o se - total pelo me- lC 
indicam, o primeiro tipo minação que se 'tornou .no con · erável, do de
de tensão se faz no sen- llcl~ de mod~rnism~. sequillb•~~l. pro
tido do tempo, entre o ~lincorporando-se a ierm1- cessado, e o, )no seu
passado, o presente e o no 1 o g i a convencional!:::; tido do pre mínio ex
futuro. A tensão espa- dos 1í1ov1menlos IltBrá- terior. O nacionalismo 
cial se opera entre as rios anteriores: classicis- literário, desde a língua
influências externas e mo, romantismo, natu- gem até a psicologia e a 
as p r e s s õ es internas, ralismo e simbol~smo. temática, passou, então, 
constituindo o fenôm'e- Completava-se ass1m o a representar moderna
no da aculturação, que >pentágono estético de mente uma situ~ão_ 
tanto se opera no plano · nossa eVõiuçao literária oposta à do nosso cl ssi
estritamente social, co- até o fim do século XX. cismo e barroquismo co
mo no plano rigorosa- ~ Já que o neomodernismo lonial. As influências ex
'11ente c~ltm:aL Quanto ou o -eós-moder@..sr~o, da teriores não ~e~aparece~ 
ao terce1ro tlpo de ten- seguriêla metade do nos- ram, sem duv1da. ate 
são literária é a que so século, embora com mesmo em virtude do 
ocorre entre a i@a e o subdenominações e ra- progresso intrínseco que 
fato entre a fantas1ae mificações diversas, se torna as literaturas mais 
a ~idãde, entre o ma- colocou sob a égide ori- universais, à medida que 
g1êõ'eõlógico. São três ginal do movimento de se elevam qualitativa
tensões permanentes e 22, que fez da tensão mente, mas cederam in
coexistentes, mas de pri- ·~ ~sado-futuro, com. a tencionalmente em face 
mazia variável. prevalência do me 1 o- de um crescente autoc-

termo, o presente, o ei ·o tonismo. 
O estado de tensão, da figura intelectual ao Quanto à tensão psi-

correspondente qualita- século. 

1
c~ógic~, e!ltré idealis-l) 

tivo ao fenômeno quan- A tensão !iteraria e._ mo ~ r.eallsmo, entre 
t itativo da dimensão em fant~ e âisciplina, 
ob· e o m e t r ia, represen- pacial, por sua vez, ope- entre sub~lsmo e ob-ra em s e n ti d o hori-
ta uma presença simul- zontal, confrontando a j~o es e 1co, entre 
t nea de forças distin- pressão intelectual ali_a- a liberoade de expressão 
tas, mas não reciproca- e o influxo írresistível da ní crena com a reaçao a n;-;? 
mente anulatórias, que n:tural,mente oferecida terra ea ge OI&- essa 
mantêm sempre um pelos elementos autóc- ten~ psicológica se 
equilíbrio instável entre tones. vem processando numa 
e~sa tríplice posição no intensifica~ãg_. concomi-
tempo, do passado, do ' ~ I'{ o caso brasileiro1 a tante entre os dois pó
presente e do futuro. mfluência extenor pre- los. Nela, a centelha 
Equilíbrio entre elas, no dominou decisivamente criadora nasce precisa
todo ou em parte, ou no início de nossa histo- mente, como na obra cí
primazia de uma sobre ria literária, Ja qlle a clica e típica, apenas 
o u t r a, correspondem a :Ipl)rtação cl~ica e eu-

1 
exemplificada por um 

determinadas composi- ~r o pé i a, via P~tugal, Guimarães Rosa ou por 
ções ou oposições estéti- não encontrava um a um Ariano Suassuna, do 
(as. A predominancia cult~na supe- choque violento entre o 
de um dos dois extre- rior, como no caso do poder ilimitado do artis~ 
mos, o passado ou o fu- México ou do Peru. Mas, ta e a resistencr-lll.esis
turo, leva a expressões pelo contrário, n.!!ida- tíve a ematica. Assim 
llterárias de t~cli· mente primitiva em to- ô per a m, sis·tematica
cio'lrãlisíãOíla.e tiJ?O re- dos os sentidos. opêi:ou- mente, mas assimetrica
vo1ucionário, firo;~ta se, então, ao longo das mente, ao long·o de toda 
ou !'g_tlifista, segundo a cinco et'apas típicas de evolucão literária, essas 
te)'ll1inologiª--l!2!_ê.!!!!ca: nossa evolução literária, tensõés permanentes no 
ou~ós tamo 8e uma inversão crescente, sentido temporal, espa
divulgou há meio século embora não contínua, cial e psicológico . 

.. 

. .... 



/)~,~\1'l Da justiça à 
f'9.A\ '\ 

paz. 
Sem perder em nada a 

f6rça e a grandeza de aua 
unidade e da vnfdade de 
aua doutrina - o respeito 
à ~ parece aer a 
grande mutaçio que 1e no
ta na poalçio concreta e na 
~:naeocl
~~; da: ·lil'eja em taao 
-.~o. Por Jseo meemo tllti 
despertando a · reaçio, até 
DOS meios eatóllcol, daque
les que persistem em conat
derar a IKreJa como uma 
aaaembléta de perfek.os, 
cuja função ecr1a 1Klgar o 
mundo, e nio, como deve 
181', a de aJudar o mundo 
a Julpr .... a 11 meamo, pela 
açio de fermento da men
eaaem de Cristo em seu 
melo. A mleerlvel campa
nha, por exemplo, que vem 
sofrendo em nouo melo a 
Cipra apostólica do Arce
bispo de Ollnda e Recife, 
Dom Bélder Camara, que é 
hoje uma v 0 -1 universal
mente ouvida em favor doe 
pobres e doe oJ)I1mldol -
tio aemelhante allú à lrlta 
que ae leftntou DO •ulo 
puaado cootra Dom Vital 
- aas1m como as humi
lhações aotridaa por Dom 
Valdk Ca.lhell'os em defeaa 
dos Joc18taa, aio stntomaa 
tiplcoe deua reaçio afron
tosa contra os DOt'OI rumos 
da Igreja em DOIIIOII dlaa. 
... 1109011 I"UUqe8; tio cla
ramente traçados por Paulo 
VI naa Bnciellcaa Ecluiam 
Suam e Populorum PrOflrU• 
rio e, nos destinos da Amé
rica Latina tio luminosa
mente fixados na a con
cluaõea de Medelln - per
feitamente aplicá vela, de 
modo anilogo, ao BraaU -
aio precisamente aa que ex
pUcam a criaçio da PonUfi
cla Comlllsão de Justiça e 
Pu. E, conaequentemente, 
daa comtasões naclonala, 
como esta nossa, para sua 
tarefa capital de obaer
vaçio e de eatudos, tanto 
no plano filollótlco e especu
lativo, como no plano pasto
ral e pritlco. 

Bem sabemos que a Igre
Ja nio confunde nem aepa
ra êa.ses dols planos, o dou
trlni.rto e o pri.tlco. Dlatln
aue-oe para melhor alcan
çar aeua obJetivos. Maa, da 
meama mt.llelra que, ftloeo
~te. • operqio 
AMII\pU'ha o ........ ,.,. 
DO plano d& açlo o ..ado, 
a o~Jeernçio, o plano illm 
preced6nclt. erooolóllea em 
relaçio à tmenrençio dire
ta na Nt.1klade 80C1aL r..a 
tarefa ~ 6 que 
c o lllP e h pNCI_.,.,te, 
UDlró à OOm\rfo ~ 
de .J'II8tllp e Pu 4e Rama 
como u Comlu6ea Nacto
nalll eepalhaclM por todos 

oa continentes. A complexi
dade creacente doe proble
mu IOCiale modemos, que 
exige um N8lWmo objetivo 
que • lobreponha a tôdas 
a a tdeologiaa meramente 
aubjetlvaa, dá um relfvo to
do eepeelal a - açio de 
... doa /l~Jll~...~.,.. 
demos: de obaereaifõ 1101 
I e n 6 m e n o a de tramtor
maçdo tltu r e lgç iJ u hu
manas; e de prompç4o cru
cente dtu mauaa d partt
cfpaç4o efetiva, nio aó na 
dletrtbuiçio das r I q u e z a a 
econ6mlcaa maa, acima de 
tudo, na vida administrati
va das emprêsaa e na dt
ftçio politlca doa negócios 
públlcos e do bem comum 
em todos os paiaea. Só as
sim ser1 J)OIIIIivel superar, 
no eéculo XXI, nlo apenas 
em nome da tkntca maa 
da cultura humana, o abis
mo que ae crlou, DO século 
XIX, entre Crtatlantamo e 
Soclallamo, aas1m como a 
confusão, conaciente ou in
consciente, que nêle tam
bém ae operou entre C&pi
t&Uamo e CrlaU&DJaOlo. ll 
mesmo entre a d&a~ bur
ruesa e a Igreja. 

Nada d1aao é eatranho à 
partlclpaçio da Igreja, em 
sua m1aaio eaaencialmente 
evancéUca, na sociedade, Já 
que~enalf
dade aocfal nio aio termos 
antag6nieos ou mesmo ae
parados, mas aspectos dia
Untos de uma IÓ realidade 
integral, individual e aoctal, 
natural e sobrenatural, em 
que t6da a humanidade es
tá comprometida para a re
allzaçio de seus deatlnos no 
tempo e na eternidade. 

1ase o sentido da fntegrrt
ç4o daa tarefaa do movi
mento universal em prol da 
efeUvaçio da Juatlça e da 
Paz, como elementos subs
tanciais à mlaaio da Igreja 
como fermento na história 
da Humanidade. Integração 
Internacional, no aentldo de 
que o bem comum de uma 
nação nlo pode realizar-se 
Isolado do bem comum daa 
demais naç6ea. E integração 
nacfonal no sentido de que 
uma cluee eoclal n1o pode, 
lru&lmente, reallsu o seu 
deiUDO, JIDiada ou ... de
trimento de t6du u demala -----· ... rasarem ccmatderi"lel entre 
nações delenYOIYidu, n1o 
desenvolvidas ou en\ vlaa de 
deaenvolYimento, uatm co
mo o desniYelamento en
tre minorias fartas e malo
riaa deavalldas, famintas e 
oprtmldaa em cada povo -
llo problemu capltala a re
lolver, que encaminham e 
orientam, de modo precipuo 

Tri$tdo de Athuyde 

e lrredutlvel, a presença da 
Igreja DO mundo de boJe e 
na transmutaçio de eiYW
zações de que ea ta mos, 
CODIICiente ou tnconaclente
mente, participando. 

Relta-noa, tllflm, lembrar 

DO do 
JuaUça e Pu. 
du aUvldadea da IDidat·llllll 
n011101 diaa. Aa 
Naclonals t6m um s-1-.tue 

cWvoa~~~ 
eionalnel* ..-....& do 
ntamo que ~ a 
doutrina .oclal da Icnl)a, no 
aentldo amplo e ~n
fesslodal que ~ 
delinear, à ~ ant
veraal e m tnnlmutaçlo 
neste limiar do 16culo XXI. 

ll' das ComJII6ea ~ que devem partir 01 l-
pais elt.imi1Joe à 
Central. r delas, in eoa
tacto com as diftrenteJ. rea
lldadel de cada recllo. de 
cada naçio, de cada ~Dtil
nente, que têm de pal$lr u 
oblenaçóea reallatu par&-' 

que a ec=•nio ceatfti, e 
atraria dela a ilreJa Uni
versal de cnato, poaa Unr 
auaa conc1ua6es, detenldllar 
auaa dlretrúlea e me11110 -. 

timular l1li; atuatlo no pli.-

DO 10Cial.1~~~~~~m 
~trõ qae 
cer as 1n1clatlvae mala U'l..,..,.,l' 
jadaa e ptonelru. --. 
aalbamos que tudo illó teci 
de redundar, em 61 t lm a 
aní.Uae, na açã.l peaoaz de 
cada flel e lgualmentjl de 
cada nlo crente, no cob~ 
to concreto com oa fGfDte
cJmen~i e na r•~m. 
dade qae tem oadc& .;;, 
mano, por mala hUID11cllll'8i~ 
seja, nos deatlnCll da 
e de t6da a humanidade. 

Cada um dêuea JOftDI 
dominicanos, por e.um$, 
que há mala de um ano 
estio sendo vittmaa entre 
nóa de um proceuo t&lkla
no; cada um dêssee Joclltu 
presos e perseguidos por 
aeu amor à justiça; cada 
um dêsses sacerdotes e lei
gos, eapecialmente eatudau
tes e operirlos, que aspiram 
a dar ao 110110 povo a .,.._ 
ci6ncla de •ue dlrei&OI e de 
na luta .,.,. que IJel ae-
,.. ....,...611, 3~-j j 
.._ h11111Dde1e an6nlmol v 4 1 
N~ 1llll& YOS declll- r-----~-....l 
va na promoçio d& .Jast14;a 
e da Pu. em face de Deaa, 
como sendo a pr6prl& YOS 

do seu Povo. Poli, no dia 
do Juizo Pfnal, 'o Pai DOI 

Y&i Julp.r, homem por ho-
mem, pelos nosaoa atos, e 
ni.o por nossu rtoriolas ou 
noasaa etlquêtaa. 



• A • experiei1c1a ''Ctlezuelana 

Ao fuer este rápido 
balanço do recente livro 
de Rafael Caldera Espe
ci.fidad de la Democra· 
cia Cristtalla ( edlc1one.t 
Caronl, Caracas, 1972), 
começo por lanÇar um 
apelo, seia aos cansa~ 
grados editores como Jo. 
sé Olimpio, prlmus inter 
pares, seja aos jovens es
treantes nesse difícil ter~ 
reno, como Edgar da 
Mata Machado, p a r a 
que façam traduzir e 
publiquem em portu
guês, esse admirâvel bre
viário político. Pode ser 
que, no momento, em fa
ce das algemas do nosso 
binômio partidá.OO ou 
antes, do monopartida
rismo real em que nos 
encontramos, um livro 
como esse faça o papel 
de Alice no País elas 
1\laravilhas. E sua tra
dução não seja propria
mente um alto negócio ... 
Para aqueles, porém, que 
ainda admitam o futuro 
de uma autêntica, mas 
não utópica, democracia 
entre nós e não se dei
xaram contaminar pelos 
venenos totalitários e 
maniqueistas dominan
tes. a leitura e medita
ção destas 140 páginas 
podem ser uma. alta li
ção de sabedoria polltica 
e de esperança. Como 
todo resumo é apenas 
uma recomendação, ou 
um desaconselho, da in
substf.tuivel leitura do 
miginal, pois ainda mais 
do que as traduções 03 

resumos são traições, t' 

que sugiro a leitura des
se grande livrinho, ou 
no original . (tão difícil 
sempre, conseguir entre 
nós livros hispano-ame
ricanos) ou em tradu
ção. Limito.me, aliás, a 
dar aqui uma visão ge
ral do livro, partindo do 
próprio índice. Divide-se 
em cinco partes. 

Uma introdução em 
que analisa a 'expressão 
"democracia cristã", já 
hoje, infelizmente, tão 
controvertida e tão des
moralizada (no sentido 
britanico da palavra) 
pelas provações, dissen
sões e diatorções que 
tem sofrido, deade o fim 

Tri.~tcio de Atltltyde 

da P r i m e i r a Grande na subconsciente do qu~ 
GuelTa, depois do seu pensamos e aprendemos 
grande êxito temporário conscientemente. 
na Europa do pós-guer- A terceira parte é de
ra. Estn.da em segui- dlea-<la ao ..,_. 
da e, separadamente, os cristão. Mostra af a 
dois elementos da ex- não confessionalidade do 
pressão. Expondo o ''ele
m e n t o democràtico", 
opõe a "democracia libe
ral'', tal como se desen
volveu durante o século 
XIX e continua a ser 
vulgarmente o padrão 
dominante no Ocidente. 
à -democracia que se ser
viu do qualificativo cris
tão para -explicar sua 
especiiicidad. O capí
tulo em que discute o 
pro b 1 em a do nome 
(págs. 65 e segs.) , onde, 
aliás, começa dizendo 
que ''siempre hemos ex
presado temor ante la 
denominacion misma'', 
é capital, mas não de to
do convincente, é capi
tal. Partindo, então, do 
elemento democrático. 
passa a examinar as no
tas típicas .do modelo 
que propõe (pags. 29 a 
59) . Essas notas sao: 1) 
Esforço de realizar ple
namente a democracia, 
distinguindo-a da auto
cracia, da plutocracia e 
da demagogia; 2) A no. 
ta personalisla: 3) A no
ta pluralista; 4) A nota 
comunitária: 5) A par
ticipação do povo; 
6) A organicidade anti
concentracionista do sis
tema. 

É bem de ver que ca
da um desses smais se 
presta aos mais diversos 
comentários, tanto do 
autor como do leitor. 
que tornam essas pági
nas o melhor dos estí
mulos a uma fecunda 
auto-educação. Pois é ób
vio que a democracia é. 
antes de tudo, um esta
do de espírito. Um fruto 
da cultura e não apenas 
da educação. Muito me
nos da simples instru
ção. E ainda menos da 
propaganda oficial. Mes
mo entre os analfabe
tos. Pois tanto é um es
tado elementar c o m o 
um estado final de auto
f o r ma ç ã o individual 
e coletiva. Como se sabe, 
a cultura é o que setor-

nome, no sentido em· 
pregado em política, po. 
dendo reunir, desde os 
crentes de qualquer con
fissão religiosa aos pri
vados de qualquer cren~ 
ça sobrenatural, desde 
que não fanáticos e fe~ 
chados em seus precon
ceitos. As contribuições 
da filosofia cristã para 
esse tipo de democracia 
serão as seguintes: 1\ · 
Afirmação do espiritua~ 
2) Fundo ético da poli~ 
tica; 3) Dignidade da 
pessoa humana; 4) Pri
mazia do bem comum. 
5) Perfectibilidade G& 
sociedade civil ; 6) Con
cepção social fundada: 
a) No ~alor fundamen
tal do trabalho; b) Na 
função social da pro. 
priedade; c) No papel do 
Estado na v.lda I!OClal; 
d) Na defesa dos grupos 
sociais; e) Na solidarie
dade universal; f) Na 
Justiça social interna
cional. 
• Termina esse pequeno. 
catecismo político mos
trando então a especifi
cidade dos Partidos de
mocrata-cristãos, como 
•·p a r t. i d os aconfes
s i o n a i s, democráticos 
(isto é, baseados no su
frágio) , populares, revo. 
1 u c i o n á r i os (revo. 
lução pacifica, constru
tiva e criadora) e nacio
nais.·· 

Esse brevíssimo resu
mo nada diz da riqueza 
de pensamento e do rea
lismo realmente autên
tico dessa .exposição de 
idéias, cujo autor não é 
apenas um penSador po. 
litico, mas um realiza~ 
dor prático, com larga 
experiência do p o d e r, 
c u j a personalidade e 
cuja obra 1·epresentam 
hoje um dos pontos 
mais altos da nossa dra
mática e contraditória 
arena política da Amé
rica Latina. Temos mui
to a aprender com a ex
periência venezuelana. 

1 ! 



Rafael Caldera 

Quando estive em Ca
racas, no ano de 1954, 
mostraram-me, na pra
ça histórica em que 

erue o suntuoeo 
mauso16u de Bolivar, a 
modesta caslnha de 
porta e janela, o n d e 
morou nosso p r i me i
ro plenipotenciário n a 
Venezuela, c r e i o que 
o conaelheiro Figueira 
de Melo. Levara nada 
menos de três meses pa
ra ir do Rio a Caracas! 
Desde então, e por muito 
mais de um século, sem
pre foram escassas nos
sas relações com a pátria 
do fundador do pan-ame
ricanismo. Como q u e 
simbolizava essa escas
sez a distancia e as dis
tancias que vêm carac
terizando a posição da 
.América Luso-America
na em face da Amé
r i c a Hispano-America
na, herdeiras da velha e 
histórica tensão e n t r e 
Portugal e E s p a n h a, 
dentro de sua afinidades 
ibéricas. 

No fim do mês pas
sado, entretanto, com 
poucas horas de viagem 
de parte a. parte, queira 
DeUs tenham nossos dois 
Presidentes da Repúbli
ca, brasileira e Venezue
lana, aberto um novo 
capitulo nas relações en
tre n())S(}S dois palses, li
gados. não apenas por 
uma larga fronteira e 
um possivel lençol sub
terraneo de p e t r ó 1 e o. 
mas por uma invencível 
vocação democrática e 
cristã de nossos povos. A 
dos venezuelanos 
se v e q~ concretizando 
em t o r n o da figura 
carismática de Rafael 
Ca 1 de r a que, pros
seguindo na revolução 
democrática de Rómulo 
Betb&ncourt contra o 
longo passado ditatorial 
e millta.rista venezuela
no, se vem revelando 
uma das maiores figuras 
politicas continenta.1s de 
nossos dias. Quanto à 
11068& vocação naclonal, 
v~la expressa no an
seio popu1al' pela volta 
IW 5\lfráglo UDtversal, se
melhante ao que inspi-

Tristão de Athayde 

rou a revolução constitu
clona.Usta de 8. Paulo 
em 1932, mas que desta. 
vez 86 terá êDto se fcxr 
feita, não par qualquer 
1MiliTefçâo a.ridada.. cf
vil ou militar. JDB8 pela 
própria consciêDcd& civi
ca da população, pela 
anistia geral e revoga
ção do famigerado Al-ô 
e pela pregação incansá
vel dos líderes politicos, 
intelectuaâs e morads. A 
figura de Rafael Oaldera 
e os principkls po1fticos 
em que se vem apoiando 
o seu Governo, assumem 
cada. vez mais na Améri
ca Latina um relevo ex
traordinário em face do 
perigo crescente que re
presenta o choque vio
lento entre direitismo e 
esquerdismo totalitários, 
que estão destniindo 
o pan-amerlcanismo e 
ameaçando, com uma 
longa noite de agonia, 
os destilp da llberdade 
politic.a na América L&
tina. 

E;screvendb, .. ~t~ • Clois 
anos. um prefácio ao 
I deario de Rafael Calde
ra, sobre "a democracia
cristã na América Lati
na", relembrei que os 
princípios gerais que ilu
minam o seu pensamen
to, de catedrático de So
ciologia na Urúvm;idade 
de Caracas, se enraízam, 
com o .os de Eduardo 
Frei, na doutrina social 
católica e no tomismo 
p o 1í t i c o de Maritain 
Quanto à sua concreti
zação polltica, é repre
sentada pelo Partido De
mocrata-Cristão vene
zuelano, cuja origem foi 
o movimento estudantil 
COPEI (Comité de Orga
nização Polltica Eleitoral 
Independente) fundado 
por Caldere. nos aeua 
tempos de unt9SI'8M;êrio. 
Hoje em dJa, representa 
ele o caminho mais au
têntico e realista, não só 
para salvar a América 
Latina da terrível opção 
totalitária, entre neofas
cismo e neooomunismo, 
mas ainda para abrir a 
porta do futuro a novas 
estrutums - ou no pla
no da democrac1a-crlst 

ou no do fJOCiaUsmo DID 
tot&Utár1o - em que._ 
berdade e jualllça lliD a 
dissocMm CeDo ~ 

v:~..,;. .. &}l 

uma nwd.uçio que J8o 
bende re1'onD8r as estru
turas injustBs que pl'()

vocam um desniv.el so
cial, por media de Zoa 110-

. tos y non por 148 balaa." 
Esse é seu desatJo à 

história do !IDlBO tempo, 
no plallo da delmcrada 
cristã, ceDO é iguaamm
te o de Salvador Allfllde, 
no pJam do soeielismo 
com liberdade. No mo
mento em que o Direito 
vem sendo considerado 
por toda parte, e de mo
do especi811 em nossa 
América Latina de tão 
antiga tradição jurfdiea, 
como uma poslçio anti
quada e supenda de go
vernar, ou então ma
quiavelicamente dest91'· 
cido em 8U88 J«4x• 
palavras pn. ~ con• 
fusão doe prioi, o que 
ê a.fudã iidS 'grAve -
a. grandiosa experiência 
ca.Ideream. consiste em 
governar e desenvoher 
seu país mediante o Di
reito. Não um Direito 
fossilizado, individuaJis.. 
ta ou militarizado pela 
hipertrofia da Autorida
de, mas baseado nas exi
gências mais profundas 
da liberdade pessoal e da 
justiça social. A figura. 
que empreende essa gi
gantesca tarefa no cora
ção da América Central, 
na difícil p os i ç ã o de 
vínculo de uníão entre 
a América anglo-aaxôni
ca. e a América Latina. 
é um Homem de pensa
mento e de ação, pai de 
famil.ia exemplar, juris
consulto e IOCiólogo, ora
dor prlyilepck) ~i~ 
posm compa.rar a. llllftló. 
Regule~t ou a Victor An
dres Belaunde, e mata 
poslUvo e realista que 
ambos) , escritor' e :ro
fessar, homem simples e 
cordial, euju idéias po
Uticaa procurarei resu
mir amanhã, ao anaHaar 
seu recente livro Elf*!l
ficidad de la DemocradtJ 
Cmtiana. 



Os reveladores de segredos 
Tri.~l ão de Athayde 

~~:à'a te, a exlieriência 80cia
Dm; iDMita. • ~ 

CC:~=~~~ noua do Presidente :Afiende, "f1da se Inter- contra a qual se vêm 
pretüseriloa os aeonte- coligando todos oa inte
cimentos com eapirlto resaes plutocrátlcos e re
psica.nalitlco, diriamos acionários do continen
pa.radoxa.lmente · que só te, à sombra das fama
podemos conhecer a Bis- sas ''fronteiras tdeológi
tória pelo que dela des- cas." Não sei por quan
conhecemoe. Erro igual to tempo as manobras 
e contrário ao de julgar- maquiavélicas das !TI' 
mos que tudo podemos e dos grandes interes
conhecer do que se pas- ses capitalistas perm·iti
sa. A verdade, como rão que se mantenha a 
sempre, é um pouco sim "experiência" A 11 e n
e um pouco nao. Nem o de. Ela representa um 
subconsciente explica to- esforço raro de tenact
da nosaa vida psiquica, dade e de fidelidade a 
nem os segredos da vida uma das correntes sa
soclallão assim tão im- dias da História contem
portantes para a verda- poranea e do pluralismo 
deira História, e muito ideológico na polftica 
menos tão ... secretos as- internacional. Caso con
sim. Há sempre os Jack siga manter-S'e dentro 
Anderson, os Ellsberg e da legalidade, da plw·a
outros corajosos Asmo- lidade partidária e da li
deus do jornalismo livre, berdade de lmprensa, a 
que vão levantandb um despeito da pobreza eco
pouco o véu dos bastido- nõmica do seu pais e das 
res históricos, onde é conspirações nacionais e 
bem verdade que vamos internacionais, será AI
encontrar, tantas vezes, lende posaivelmente um 
a chave de tantos mlsté- dos poucos caminhos no
rios sociais, como é de- vós abertos para o futu
batm digua. que se en- ro. Abertos como escape 
cantram a força e o pe- à encn•zllhada do blnõ
rtgo doi ice berpn. mio caplta.Usmo-comu-

Tlvemoe, há pouco, as mamo, em que a.tauDs 
revelações ciQI Penta- ainda aered1tam. 
po Papen pelo profes.- A nova polftica inter
lO!' Ellsberg, que tanta nacional dos B a t a do s 
luz trouxeram sobre a Unidos - à luz rea11sta 
hmanlpulaçio" do famo- do malogro do ma.ntque-
10 "incidente do Ton- ismo doe dota grandes 
q u 1m", para justificar blocos que na Asia levou 
o desencadeamento da ao desastre do Vietname 
sangrenta e vã aventura e, na A m é r i c a, está 
do Vietname e do seu úl- ameaçando liquidar com 
timo fracasso com a hi- todo o ideal pan-ameri
pocrisia da "vietnamiza- cano - essa nova poli
ção" da guerra. Temos tica poderá., quem sabe 
agora as sensacionais re- permitir que o bom sen~ 
velações de Jack Ander- so prevaleça sobre o fa~ 
son, q u e "sacudiram natismo e a intoleran
Wa&hington" como dis- cia, geradores eventuais 
se o Time, sobre as ou- de uma catastrófica ter
tras "manipulações" se- ceira guerra mundial, 
c r e t a s do gigantesco em que, aliás, não creio. 
polvo do IT't -- ten- Jâ. se fala mesmo na 
tando arrastar o Gover- posstbllldade e até na 
no Nlxon, se não a um probabilidade de uma 
novo Vietname na Amé- visita de Nixon a Cuba. 
rica Latina, que aó não Fidel Castro, em 10 
conaeguiu talvez pela anos, desmentiu os que 
t r iate experiência do prognostica-vam a breve 
precedente asiático _ duração de sua "aven
pelo menos a uma nova tura". como Franco, em 
investida na poUtlca do mais de 30, fez o mesmo 
bl&" stick. na Eapanha. Fidel Cas

tro, também, ttri apren
dido o bastante, no exer
cicio do poder, para re
nunoia.r à sua desastro
sa polltlca de expoJ.:ta
ção revolucionária. Co
mo terá compreendido o 
fracasso de uma ece>-

Desta vez a vitima ia 
sendo o Chile, como já 
f o r a a Argentina ao 
tempo do famigerado 
Embaixador S p r u i lle 
Braden. O que 'Viaavam 
agora era, naturalmen-

nomia ~ Da "pro-
~~~ 
tável como o nofte..aml. 
ricano ou qualquer ou
tro. Estamos asalattndo 
historicamente à desme>
rallzação das hegemo
nias e dos imperialiS
mos, que são as hegemo
nias dos grandes. 

Só na convivên
cia pluralística dos regi
mes políticos mais 
opostos pode repousar a 
esperança de uma pas
sagem pacifica de tipos 
de civilização de que es
tamos participando. Se 
for verdade que a atual 
p o li ti. c a internacio
nal brasileira a in d a 
acredita em fronteiras 
ideológicas - o que não 
parece, aliás, resultar de 
uma interpretação obje
tiva do protocolo final 
do encontro Médici-La
nusse em Brasilia- te
ríamos, nós, também, 
que renunciar a essa la
mentável política de blo
cos ideológicos, que tem 
dado resultados tão de
sastrosos para toda a 
humanidade. TUdo indi
ca, pelo contmrlo, se U
vermoa o necéssário dis
cernimento,_ que esta
mos em camtvJm de re
atar relaçõell, por ora co
merciais, e amanhã di
plomáticas, com a Cbl
na popular, a exemplo 
dos Estados Unidos. Co
mo também estaremos, 
depois de amanhã, em 
condições de restabele
cer relações com a CUba 
de Fidel Castro. Pura 
questão de tempo e de 
exemplos. E ainda de re
conhecer, na experiên
cia de Allende, um dos 
inevitáveis c a m i n h o s 
possíveis e racionais de 
se resolver, pela não vio
lência, o tràglco impas
se que todo maniqueis
mo politioo, nacional ou 
internacional, represen
ta para o futuro da hu
manidade. Se assim 
acontecer, como prevejo 
e desejo, os atuais reve
la.dores de segredos di
plomáticos e poUtlcos. 
deverão merecer a grati
dão dos que se recusam 
a ver na vtolêncla, Isto 
é, nas guerras e revol11- 3· "Y? J I' 1 
ções . armadas; efetivas __ v_ o_' __ "'_'=' _ __. 
ou preventivas, o único 
ou o melhor caminho 
para a solução de nos-
saS perplexidades poUti-
cas, nacionais ou lnter-
nactona.ls. 
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O& verdadeiros produtores 
'~\?}'fl Trútão de Athayde 

Creio ter sido depois slm chamado foi apenas mada, porque o operário 
da Revolução de 30 que uele núcleo de diri- manual trabalha igual. 
aa chamadaa "claases entes e de posauidore mente com a inteligên-
eonservadoraa" p a s s a- de capital, que desde ela, como trabalham 01 

ram, entre nós, a ser tempos imperiais, e par empresãrios. 
qualificadas de "cl.as!;,; ticularmente durante · o lirismo capitalista 
produtoras." o movi- Repútllica Velha, consti (de qüe-estâmos atuâl-
mento de opinião públi- tuiam o elemento mai m e n te imbuídos, com 
ca desencadeado pela conservador da socieda- traços de um novo-ri
revolução paulista de de, deixando o nome de quismo pouco apreciá-
32, na qual os vencidos liberais e dos raros so- vel, fruto de uma passa
militarmente venceram cialistas àqueles, entre geira euforia da prospe
politicamente, 1 e vou os intelectuais ou profis- ridade num mundo car
João Daudt de Oliveira sionais diplomados, qne regado de m~ttths, como 
e algwís líderes do co- eram os herdeiros natu- se fosse possível nos iso
mércio e da indústria a rais • dos políticos libe- larmos da angústia e da 
organizarem o Partido nús do Império. crise universais, a exem
Economista. Este sedes- ~tssam:-nom~ia, não ~J:::plo do que ocorreu nos 
tina v a a despertar a ingu ca, mas sociolo- tempos das duaa gran-
participação civica dos ica, perdura até hoje. des guerras com os es-
chamados "homens do tá mesmo adquirindo tigmatizados proftteurst 
comércio e da indústria" foros qe- fato consumado /- esse lirismo é unllaf.el.. 
até então alheios à poli- , e de c,oi~ julgada .. Ain- l.sal e perigoso. Tanto o 
tica e até hostis a ela. da ha dias ãSirn1mos, pessimismo como o oU
Como a Liga Eleitoral ouvimos ou _lemos abri- mismo apaixonados são 
Católica, pela mesma lhante oraçao em que o contrários ao verdad.ei
época, se destinava aci- Min~tro da Fazenda - ro orogreaso. Se real· 
ma de tudo a fazer o que forma sem dúvida mente tem ll'8r 

e q u 1 v a 1 ente com os da~-!!~~: I!;~::~~~~~ 
~~==~~l:~~~~dwU 

n01101 dirigentea poJW.. 
~!5d!!~~!!!.....I.._I:UI~~·- ~:=-::-=fez uma apologia 

ae haviam colocado lirica do n0110 capitaJ.la. 
entre nóa à margem da mo, já capaz de dar 11-
poliUca. Especialmente ções ao próprio Karl 
a oplnlio pública femi- Marx. Tratava-se de um 
nina. a que a Lei Maurf- ongresso de "classes 
cio Cardoso tinha afinal - u " no q u a 1 
reconhecido o direito de altava, entretanto, um 
voto. O nome de "claa- elemento capital da pro
ses produtoras'' parecia, dução: os trabalhadores 
a o a organizadores do manuali reduzidos ho
P a r t 1 do Economista e Je, entre nós, ao 8llêncio, 
seua simpatizantes, uma ao paternaliamo ou ao 
qualificação maia ade- diálogo com a policia. 
quada ao eapfrlto de re- Longe de mim o propó
novação e propullão na- ~to de diminuir o papel 
cional que o movimento 08 ,empresários muna 
de 30 procurava lmprt- onomia racional. Eles 
mir ao Brasil. repreaentam, sem dúvi-

Na realidade, e s s a t· uma peça domlnan-
mudança de titulo só te- na organização eco-
ria razão de ser se lncor- ômica de uma nacio-
poraue, ao nome de nalidade, multo aupe-

clauel pmcilatoraa, aque- rlor sem dúvida aos me- ~~ià~:~~;; la parcela da maioria roa repreaentantes do 
a111o1uta da popuJaçio, capital, elemento pusi-
q• estA dil"etaaMDte 11- vo, mu a1Dda prlVtle-

l doe pado, da economia vi-
. ._ ....... _,._.,.. pnte. Um papel. entre-

ll/11··~·· . ruraL tanto. q• • Dada é 
'------------'11 1Uperlor l mil Mamada 

Miloua•aH~ Mal c~ 



Tristão de Athayde~&M.l:;;r;e •í??
seguinte. Por isso mesmo tEmário 'IJ()lítico mas litc;l 
é que lembrei. e assumi rár'iõ, embora esse tar- ? 
também para mim na dasse alguns ann.s ~s. ' 
semana passada, a frase A Semana de 1922 foi a 
de Manuel Bandeira so- melhor -daa CQ.memora
bre á Sêmana, que então ções_ .Q~ nosso cenRnál!o 
nada nos deveu, mas a g_e inc!~a. F o 1 
quem muito passamos a ela própria um~~~~ 
d e v e r depois. Acredito J de independência, de li
mesmo que esse débito bertaçã~ de fi'ieverên
não seja de modo algum aa, d e inconformismo 
estranho a esse caráter no plano fierâiío.~
lúdico que foi a meu ver lela às comemoráções de 
a marca decisiva e domi- nosso 711ft e Setembro. As 
nante da Semana, de "!llargens do Ipiranp", 
que MOf®aímQ v i r iJ! eln matéria literária, fo
a ser a?nor ma1s vistosa ram em 1922 .2,..feioso e 
e sunbõhc~. A literatura i n a u tê n ti é1i f!éatro 
brasileira precisava en- :MunicipaT de Sãõ Paulo, 

~
o, para se renovar, de 1 que Ramos de Azevedo 

!!ll banho de sangue . . . copiou do Teatro l\luril 
....QYQ.. De um baiilio de cipal do Rio, que ......,. .. · ~·r 
in!ancia e de alegria. ~~ por sua vez cop~a
Nao de nudismo. como ra da Grande nperã de 
hoje t ' vo a e e .Garnier, de Paris. A 
~e re · e - Semana, porém, foi au-
velbecirnento ~ ....civili- têntica e, quanto pos

~w,a.J-~ mas de !Ydi.ww Si v e I , jr~Wcgp,tf&. Se 
d~ brinca..d.einl, fe ioe.o s e u s p a r ti c 1pantea, 
e aventura, d~ orl2:in,a a f i n a 1, fizeram o que 

ltiDMle. Foi precisamente os m · uro 
o que úêonteceu entre es e 2 ou 
qós n~mento. m o e , ti-
~osSa. · va nbam pelo mencs a. i n-

;;r~:'-=.~~~~~n!i!vFe;:,lh~ tenção de ser oligina~ 
d~hra vadares e pignei-
~ quebrando tabus e 
escandalizando os bem 
Pensantes da burguesia 

·~~~S::~!'I liter á ria daquele 
~:::;;;::,;;.::;::..,::;.,;:.::.;:a.~-=~ momento, que era dona 

da literatura ca:nsad,a e 
bem comportada de en 

~~~~~~~'11 tão: Tudo isso re resen
~ê~~~~Q~~~~ tava um acesso de 

.lllQ... de 

---

s 
comemorando, não é 
apenas u m sesquicen-

brinca · 
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A herança integralista 
~'1/f/~2.. Triltão de Atlulyde 

A aentenção final e 
aparente conclusão da 
tese de Hélgio Trindade 
sobre o integrallsmo, a 
que ontem nos refería
mos, é a seguinte: "As
sim o integrallsmo, que 
julgava responder às as
pirações de um p a i s 
jovem e aberto às influ
ências, foi releitado pela 
história brasileira como 
um pesadelo dos anos 
30" (pâg. 472) . 

Há dois ou três meses 
passados, entretanto, re
&lizou-se em Niterói uma 
reunião de antigos inte
gralistas, presidida pelo 
próprio f u n d a d o r da 
AIB, que nela discur-
80U. A tese, ali por todos 
sustentada, foi que o 
movimento c o n t l n u a 
vivo até hoje, tendo sido 
posto em prática, nas 
suas principals aspira
ções, pela Revolução de 
64 . • 

Penso ser essa uma ln
t e r .P retaçio histórica, 
mafl çonaentanea com a 
verdade do 

deter 

,...Dte com 
o tlllllnnto do a do 
Nof8. Tudo indlaa, pelo 
contrArio, ter sido este o 
herdeiro natural do 
movimento, embora 
' lveue tecbado violen
tamente a AJB como 
Partido poUtteo. 

A Revolução de 1964, 
por sua vez, foi a con
tinuadora do E s t a d o 
Novo, após o interregno 
llberal de 1945. Entre in 
tegrallsmo, Estado Novo 
e Revolução de 64 há um 
laço histórico continuo. 
como sendo a expressão 
brasileira da concepção 
filosófica do faaclsmo, 
tal como a exprimiu Gio
vanni Gentlle. E t a 1 
como Hélgio Trindade a 
condensou, com extrema 
fellcidade, n o capítulo 
t1Dal de sua tese: "A 
diversidade d o s movi
mentos autoritários na 

do entreguerras 
r~~r~ns.IIIUl tu do tnte-

.....__ _____ ____. ar&UsnlO uma ideologia 
ecléUca. Enraizada em 
um nacionallsmo telw i
co; fundada sobre o mes
aJarllamo llÚIUco do des
tino histórico da nova 
raça mestiça; essa ideo
lOgia integra, em uma 
nova síntese, o tradiclo-

nalismo social e rellgi&o o do fascismo italiano ou. 
do intégrallsmo lusita- o do integraUsmo por
no e do salazartsmo; o tuguês, tinha um sW. 
estatismo romano e cor- trato essencialmente ide
porativo do fascismo ita- alista. 
llano e o anti-semitismo Atualmente a base fi· 
de inspiração nacional- losófica do nosso Estado 
socialista. Foram o naci- Novtssimo é 0 desenvoZ. 
onalismo e o ~iritualls- vimentismo, isto é, um 
mo, esses dois elementos ci lis b ead 
doutrinários de conver- na ona mo as 0 no 

progresso materlal; na 
gência, associados à luta recomposição das finan· 
c o n t r a o i n i m 1 g o ças; no boom econômico 
comum, que permitiram expresso pelos fndices do # 

a coexistência em um só 
movimento de tendên- P.N.B.; na construção de 

estradas, especialmente 
elas ideológicas justapos- na Transamazônica, etc. 
tas" (Págs. 471 / 2) · o pró p r 1 o desenvol· 

Em tudo isso domina vimento d a instrução 
idéia central fascista pública e da educação 

de fundir o individuo na nacional é considerado, 
Nação de esta no Estado, em sua concepção, como 
lançada por Hegel e que um inveatimento, pala
o filósofo do fascismo vra que hoje tem um 
itallano, Ojpyanne Gen- sentido econômico e sim· 
il tão claramente ex- bóllco muito expressivo. 

p cou no seu ...._.._ ... , Há porta to laço 
Cosa é ü Fa.t~ "O • n • um 
indfviduo particular é profundo entre o Inte. 

grallsmo e os movimen· 
um produto da imagi- tos pollticoa que ae 
naçao. . . O fascismo é seguiram em nossa bJ1. 
uma idéia, um movimen- t ó r i a contempor&Uea, 
to espiritual. .. A von- embora hoje com • 
tade legitima do ckladio 4• l• 
6 a que eoinctde ...... , ........... " 
• orpidla e • 111&1DKe&
t& por meio doa aeua ór
gãos centrafa. . . o J:s. 
fado tem, para nós, um 
valor moral absoluto." 
(págs. 25/ 35). 

O laço tilosófteo, por 
tanto, que Uga o Inte
gralismo (1932) , o Es
tado Novo (1932) e o Es
tado Novisslmo (1964) , é 
o h e g e 1 ianismo sub
jacente. Isto é, o monis
mo que funde o Espírito 
no mundo e na história, 
e cuja realização final é 
a Nação em sua Integra
ção no Estado. A diferen
ça entre a filosofia poll
tica do Integralismo, es
pecialmente em sua for
mulação inicial por Pll
nio Salgado, e a do atual 
regime politico nacional, 
é a passagem de uma 
convicção consciente a 
uma situação BUbconlci
ente. E' ainda a passa
gem de uma concepção 
inútica a uma concep
ção pragmatflta da po
Utica. O I nt e g r a 11 a
mo foi 1 a n ç a d o em 
1932 como um movimen
to de reação espiritua
üsta contra o agnosticis
mo e o diletantismo da 
sociedade burguéaa da 
República Velha. Se u 
nacionalismo, como fora 

ser 
mo." O que era "Deu.s. 
Pátria e Famllia'' paa. 
a "P.N.B." O que era 
'"Anauê" passa a ".AmH 
ou Deixe-o." O que era 
"chefe nacional" conver
te-se em "primazia do 
Executivo." O que era • 
mente chega a ser nor e 
fruto. 

Seja como for, a tese 
de Hélgio Trindade cona. 
tltui um documento no 
plano cultural e socioló
gico, de caráter inédito 
e singular em nossa cul
tura universitária. Sua 
publl~ão vai UmiLU~I{11 11~ 
sem ddVtda, grandeS 
lêmicas, tal a paixão que 
cerca os movimentos po
líticos mortos ou vivos. 
Seus fundamentos, po
rém, nos fatos e nos 
depoimentos, são 1na• 
láveis. E a isenção cien
tífica, com que foi eAcri
ta,inatacável. 



~. todo o J)als, • par•; 
tictp'açie tDW do povo 
na aua r,.._..çlo, ~ 
UDl fndlt:e Jdal de par
Uçlpaçio e a austilcta 
~rw.· de .uaa nrv. :Ar-mada., em ta
~ 4o ~ violento 

.. ~e6M-~ ~====~==~~ :P.OW de ~-• CIODitttuf· .. d 

.. q:ql&. ~ tMa 
aAd'lea e'lllt 
eStfmulo _.,. '(ue n.a 
du•bfmemol nunca. na 
erença d a a revoluções 
autêiltlaa, Jsto ê, que se 
~pela~ 
pqclóclopovono~ 
no e nlo pelos Oov~ 
levando ó povo de ~ 
boque ..• 

O fdtD da e* o modo como foi 
1lelpdo du q tt ... 
Dú1H'a1a dôl ven.~ ' que eortatituellr .. flil6. 
meno bJstórlco que rea
tltuiu o Uru~ a uma 
situação que bawa ..,... 
rentemente perdido na 
comunld•de daa oac6es 
la tlno-amerlcanaa. Ba,s.; 
tava isso para CODSide
rannos essas elelç6ea 
como um acontecimento 
histórico. Houve ma 
poftm. B ê8le 
preclsamente 
das eleições. 
tado, longe de 
tlrmaçio puatva uma 
Mlta ao pi.s884o, e à 
competição ma t s ou 
menos rotineira ·<toe dOia 
Partidos· f.l"íídieeonaJ, foi 
o ~ento de uma 
wcelra fôrça, ca~ de 
a.rr.ancar os dois velhoe 
Partidos do seu anquno
samentoburguêae~ 
Crônleo. Ji nos tina do 
téculo~oa~ 
cimento da Ualolt Civi-

~-==.~ do vellho 
:tlsmo urq.~ 
eonaeriador. a. ., • ;a::=t=: 
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i·lti' De 1931 a 1971 

Qutro ponto impor
tante que me parece exi
gir uma retificação, no 
texto de 1931 a que on
tem, e na semana passa
da, me referi, é aquêle 
em que colocava "à di
reita", a concepção "es
piritualista" da v i d a: 
"finalmente à direita, o 
caminho espiritualista" 
(Problema da Burgue
sia, pág. 196). Pouco 
tempo depois de ter pu
blicado êsse texto, li um 
artigo do P. Duba.rle O. 
P., hoje professor do Ins
tituto Católico de Paris, 
na revista La Vie lntei
IectueDe, de saudosa. me
mória, entitulado, L'É
glise est-elle à droite? 
&se titulo, e ainda mais 
o conteúdo dêsse memo
rável artigo, não só me 
intrigaram na hora, mas 
·me escandalizaram. En
tão se podia pôr em dú
vida que a Igreja esti-

• v esse à direita? 

Não só se podia, como 
se devia, por ma.1a que 
até hoje essa colocação 
seja ainda dominante. 
Não nos documentos 
pontifte1oa, onde~· 
tinção - direita ....... 
da, não aparece, Dllll 
em espirito. Mas sim Da 
terminologia corrente e 
nas colocações partidá
rias, tanto nos meios ca
tólicos ou ~ristãos em 
geral, como fora dêles. 
Está mesmo ocorrendo, 
como hã dias nestas 
mesmas colunas apon
tãva.mos, um recrudesci
mento dessa dicotomia 
deformante e n t r e es
querdismo e direitismo, 
em que se coloca à es
querda, sem aliás dis
tingui-las, a posição so
cia.llsta e a comunista, e 
à direita os liberais, os 
conservadores. os reacio
nários e os cristãos. Es
sas contusões semAnti
cas são mais graves do 
que se pensa, partindo 
da velha sentença roma
na verba volant. 

Ora, nada de ma.1a er
rado do que julp.rmoa 
g,ue aa palavras voam e 

só os atos ficam. Tanto 
aquelas como êstes, ora 
voam, ora ficam, de 
acôrdo com a importân
cia que têm umas e ou
tros, no momento de se 
expressarem ou de se 
realizarem. Hã palavras 
ao vento, que realmente 
representam simples vo
calizações inconvincen
tes e fugazes, natus vo
eis, que o vento leva. Co
mo existem atos, por 
sua vez tão efêmeros e 
sem rasto, como êsse ti
po de palavras ... Como 
hã, por outro lado, atos e 
expressões verbais que 
ficam. Verba manent. 
E atuam de modo inde
lével, configurando ou 
deformando a verdade 
nos fatos ou nas pes
soas. Criando tragédias 
ou operando transfigu
rações. Essa colocação, 
seja à direita, seja à es
querda, de elementos 
e n t r e si distintos ou 
mesmo antagônicos
com o soclaHsmo e co
munismo à esquerda, e 
com liberais, conserva
d o r e s, reacionários e 
cristãos à direita - é a 
pmva do perigo que têm 
as colocações semânti
cas inadequadas. 

A Igreja, por exemplo, 
e sua mensagem evan
gélica, não estã por sua 
natureza, nem à esquer
da, nem à direita. Trans
cende dessas colocações, 
de carãter coloquial e 
origem parlamentar. Es
tá, não só acima, como 
fora d e s s a dicotomia. 
Sempre me lembro de 
uma situação que en
contrei no Chile em 
1937. Um grupo de cató
licos, creio que por in
termédio do futuro gran
de Bispo Larra.in, tinha 
enviado a Roma uma 
consulta aôbre "ae era 
obrigatório a um católi
co pertencer ao Partido 
Conservador" (sic), co
mo era então corrente. A 
resposta foi naturalmen
te negativa. Poli bem, a 
Cúria Ketropolltalle. de 

Santiago proibiu que ae 
divulgasse essa resposta, 
que corria então clan
destina, de li! ã o em 
mão! Cristão nOvo e mal 
informado, assim pensa
va eu em 1931. Assim 
ainda pensa, até hoje, 
muita gente, também 
mal informada. Se qui
sermos utilizar a clássi
ca distinção social entre 
direita e esquerda, nela 
se enquadram perfeita
mente a.quêles três ca
minhos que eu via em 
1931, e <!ontinuo a ver 
em 1971, como partindo 
da encruzilhada, em que 
então, como hoje, se en
contram as gerações ao 
passarem da adolescên
cia à mocidade: o socia
lismo à esquerda, o libe
ralismo ao centro e os 
conservadores e rea.clo
nãrios à direita. O hu
manismo cristão, porém, 
não sendo nem um Par
tido, nem uma ideologia 
stt:ial, mas um fermen
to espiritual, não se en
quadra em nenhuma 
dessas posições, poden
do encontrar em cada 
uma delas valôres ou an
ttvalôres que se enqua
drem ou não na sua 
mensagem histórlea e 
trans-hiatórlca. 

Salvo essas retlfl~ 
ções e outras de mínima 
importância, continuo a 
ver no mundo de 1971, 
as mesmas opções - di
reitistas, centralistas e 
esquerdistas - que via 
em 1931, mas com a 
Igreja fora e acima de
Ias, e dentro das quais 
erros e verdades estão 
exigindo do nosso "ca
minho espiritual" aber
to a.quêle discernimento 
para o qual apelava re
centemente Paulo VI e 
que representa a respon
sabilidade pessoal e a 
dignificação dos homens 
livres que podem, mas 
não são forçados a 
optar necessàriamente, 
nem pela eaquerda, nem 
pela dirél\a, nem pelo 
centm. 

3? -1:t 1 





; TmtâJ, de A~ 

A propósiOO dos valô- super!fcie do nosso espí- A mOcidade actma dets. 
res positivos da moci- rito pelos olhos e pelos tôdas. E com a 1mpor-r 
dade de hoje, falei de sua ouv:i.dJOs quem attna:go do -tancia que ela vem re
curiosidade intelectual nosso ser, pelo esfôrço re- presentandD no p'& 1 e o .,. . 
O avêsso dessa virtu~de é munerativo do racio- dos acontecimentos r

~a au~lid44e cuztu- cfnio. universais, êsse narcisis- ~
l1!l:b Como rejeito Quanto à precocidade' mo se torna um ~en- :, 
~~. conside- . sexual sempre foi _2:Y!l to ..... nep.tiyo de.J. ç ã o · 
ro que uma não anula a 4 pêso morto de nossa for- ca~rófica .e. antitética 
outra. Mas pode, eviden- maçao racial. Q u a n d o cada vez mais brava, não 
temente, enfraquecê-la e em 1937 procurei~- tanto por sua ~ão como, .. 
to r nâ-la p.ràticamente sar, para ~lico ar- pela rea~ que provoca 
inócua. A curiosidade :fgentino, a evol~ e seiiffiíientos que des
não canaM.zad:a é um des- idãFeShumanas, atribuí, perta 

'=t perdfcio, como as ãgliãs não sei se acertadamen-r ? a?ltiiuvenilis~ que .; 
de 1líif rio não represado. te, à.s mocidades latino- h~e grqsa, conccmutan
Mesmo que ~ão percam americanas, um a ten- te com a ~os~-
em nada o seu valor es- dência especial às an- moços, o~ ~çao 
tético. Como tôda curio- teclpações etárias, que c~fica, é uma das 
sldade intelectual, mes- especialmente na encos- consequências mais per-
mo dispersa, é um etui- ta ascendente de nossas niciosas dêsse autismo Y' 
quecimento. Jâ que a existências, se t r a d u z ,m·eç_oce, que fazTa -uma ~ 
cultura se faz com os por e s s a precocidade jovem àtzer, bá c:Uaci.....em 
desperdicios da inteli- sexual, que nos et;1ve~e-,~·blioo, a oeu pd: "V<>-;

1
~~~ 

gêncla. ce prematuramente ~ ' não são apenas qua- ] 
A era tecnológica a voracidade de viver de y a do B"" S.ão_ ~:t 

-=1~ chegamos, a de for- pressa e muito. Desafl- . ! ... : Bataahas de espi
mação audio-imagfstica, ando a marcha necessà- nho das gera ç õ e s em 
contribui fartamente pa- riamente lenta da natu- nossos salões ... 
ra. essa extensão _9.Y!ll- reza. Ora, êste fenômeno Para finaur.ar esta sé-
titativa da cultura, em que era, a êsse tempo, rie de sinais _Eegativg§_ da f-

• ~ de sua profun- não wn privilégio, mas mocidade. de hoje, não 
::t deza quantattva. Segun- pelo menos um garbo devemos deixar de lado 

do uma frase pão se sabe~ m~ ~ dos po- uma das consequêneias 
!ws de ~ - como vos 1 a tino-americanos, mais perniciosas da mar
do as frases mais sábias universaaimu-se nesses ginalizaçãD on da mera 
que o po'Vo ass1mila e se 30 anos. E hoje é um condescendência enqua- t. 
transformam em lugares .~dado comum da moci- drada, e essa realmente , 

· ·~ comuns - hoje em di~ dade moderna. treud é.~~~uadrada com que ela 

l se sabe cada vez menos o seu Alá e Marcuse o em sendo tratada ul-
1e um número cada ve seu Pt-:c,feta ... ~is de timamente entre nós: o r-
maior de C::OisB;S·, ~o os 'P.assa.~ o tuf~o do ero-~ pragmatismo, a caça ao 

~ ~rcalÇQS~ de hsmo mcondiciOnal, rea..f diploma (que sempre 
,......{de!!J.OÇri!,ti.z.a_ç_ão dos C!):_. ção extremista de umaf houve, mas hoje se agra- 1 .... v ~~ntos e da instru- r .e v ? lu ç ã o sexual in- vou) como sendo a única 
.' çao uruverSâJiZãda. ~ discriminada contra o meta de preparação v 1!10 assim liilini~ente ~!ais? p~tanismo do universitária, o profissio- 1 

l
superio.rEs ~~ .c.ul- .can t Vl.tori.ano, é que se naZismo precoce, a 

~ turais das oligarg~. ~verão os ~ragos ~ acomodação com os I 
• quase sempre frutos de que se poderá põSiiVef- fatos consumados, e até I 
privilégios econômicos, 1mente ouvir a voz dol mesmo o cinismo do 
racia:ls ou 'SOCiais he- . ~uiU2fio e da compnsi- F t a n t o faz ou da dolce j1 l 
l."ed.Jtál1ios, mos desertos ~ . v i t a. Tudo isso, sem 

~11 das mMS&S -~e Se as distrofias sexu .. r dúvida, é de todos os -
es§íiííãa~ por :Ls- ais se acentuaram de tempos. Não é privilégio F 

I so deixa a super!icia.Iida- modo mais alarmantet: da mocidade de nossos i 
de cultur8!.l de uma ju- que a própria ev,!LSão pe'l dias. Mas êsse ~ 

:J ventude mais ávida do los entorpecentes, entre dos medíocres e corifor- 1~ 
j multa que do multum. do áS novas gerações, tam- riíãd'Q§.. que "St i)ebsam 

saber quantitativo que bém se agravou outra!- em si e nyu futurozi-'·· 
qualitativo - de ser um J t e n dê n c i a cliiS!rna, a nho patrimonial, é mui-

~ sinal vermelho, fruto de ,do egocentrismo. T§da to mais povoado por nos
um conhecimento tele- ~idade ~ nayisista ~-ten~-as grandes omissões 
visionado o u oralista, cfê'9: 'lazer do seu pa~ ue por suas pequenas 
que penetra mala ~' o...,:tro do mundo. bições. 

~o JsJ ttí"> 
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em tôrno da Burguesia 

I Q tema de 1931, com cruzilhada em que então 
variações em 1971, qua- se encontrava a nossa 
renta anos llass&dos, a geração. Três anos an
que ontem me referia, é tes, em 1928. hayia .êle 
o seguinte que encontro optado pela "conce:ocão 
às páginas 186/ 7, do espiritue.C! E logo em 
~lema da Burouesia . seguida, prevendo a Q.b
(Schmidt, ed. 1931). j e ç ã o de didatlcismo 

"Eis a posição em que tipológico abstrato, em 
nos encontramos atual- contradição com a com
mente. E os sinais carac- p 1 exidade singularista 
teristicos dessas vias que d a realidade concreta, 
partem da nossa atual acrescentava: "Já se vê 
encruzilhada, são apro- que é preciso interpretar 
ximadamente as seguin- o quadro com um pouco 
tes: de sutileza. E, sobretudo, 
c~~ção espiritual: p a r t i r do presuposto 

Em Religião: revelação necessário de que são ra
divina; em Filosofia: rea- ros os tipos puros, tanto 
lismo integral; em Arte: ~as espécies biológicas 
arte pelo todo; em Poli- como nas classificações 
tica: pluralismo hierár- psicológicas ou socioló-

\

quico; em Economia: so- gicas como essa que ai 
lidarismo ético. fica." E que tentei então 

conce_pcão P@: em analisar Ali p á g i n a s 
1/.i!ugião: atefsmo; em seguintes de uma obra, 
Filosofia: materialismo; hoje merecldaJnente es
em Arte: arte pela elas- quec!da pelo P ú b 1 i c o , 

A se; em P..Qlitica: demo- mas nio repudiada pelo 
I c r a c i a. SQCiaJ!st.a..;. em seu autor, por menos 

Economia: coletivismo. que intrinsecamente V'L-

Concepção liberal : em lesse alguma coisa. Tan
ReZigião: agnosticismo; to assim que, abrindo-a 
em Filosofia: subjetivis- por acaso agora .L-. acfiêi 
mo; em Arte: arte pela fpretexto par a mostrar 
arte; em Política: oli2!;r- como as variações da 
quismo 1 ~i c i s t a ; em vida não prejudicam em 
Economia: individualis- nada a permanência dos 
mo liberal. temas essenciais. N e m 

Concepção nacional: nos devemos escra"izar a 
Em Religião: a do povo; eles. Explicando naquele 
em Filosofia: idealismo momento os q u a t r o 
neo-hegeliano; em Arte: caminhos que me pare
arte pela reação; em Po- ciam partir da encruzi
Utica: J s t a d 0 totalitá- lhada ''a concepção cris-1 
rio; em Economia: capi- ~ a concepção liberal, 
iãllsmo corporativo. ~concepção socialista, e 

-"*- Eis ai como, ,li_40 ffta .~oncepção nacionalis
hnos ~. segundolV.!!._ era assim que as re-

~'
!- sua m&nia dos esque--r. s u m i a sinteticame_n~e, 
~didáticos, via o au-f1 antes de uma analise 
tor as quatro grandes ·mais pormenorizada: 
concepções globais d a O caminho Uberal . .• é 
vida que partiam da en- aquêle pelo qual vem tri-,_ 

Tristão de Athayde 

lhando a burguesia, es. 
pecialmente d e s d e o 
século XIX e parece 
cada vez mais estreitar
se, como o previu VeuU
lot; o nacional totalitá
rio é uma modalidad~ in
termédia entre o cristia
nismo e o socialismo ou 
mais explicitamente en
tre catolicismo e comu
nismo e representado po
lítJcarnente pela Action 
Française em França: 
pelo Fascismo na Itália 
e pelo nacional socialis
mo (Hitler) na Alema
nha; o socialista à es
querda com a sua inevi
tável transformação ló
gica na concepção mate
rialista i n t e g r a 1 do 
comunismo, que antes 
de ser um .sistema de 
govêmo é essencialmen
te um sistema filo86f1co; 
e finalmente a direita o 
caminho espiritualúta, 
especialmente cristão, 
também com muito des
vio possível, mas levando 
os espíritos lógicos com 
o auxílio da graça à dou
trina integral da Igreja 
Católica." (op. cit. ps. 
185 6) . Procurarei mos
trar, agora, em artigD$ , 
segu1nles, o que mante-: 
nho dêsse esquema, isto 
é, sua parte principal e 
o que rejeito, após 40 
anos de experiência e 
meditação. P a r a ter
minar, unt pequeno fato 
p 1 t o r e s c o d a q ~ele 
momento (1931) . Tenho 
então um amigo, funcio
nário da Policia, que en
conkou meu nome como 
suspeito no cadastro po
licial, por ter "publicado 
um livro .sôbre a Burgue
sia." Parece que o têrmo 
era privilégio dos mar
xista! . .. 
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Depois de enumerar os 
beneficios da atividade 
econômica quando "está 
a serviço do homem" (n. 
46), mostra a C a r t a 
Apostólica, como "ela 
comporta o risco de ab
sorver excessivamente as 
fôrças e a liberdade. E' 
por isso que a passagem 
da economia ao campo 
político se afigura neces
sária." 

Modernamente se tem 
procurado substituir ês
se primado clássico da 
política sôbre a econo
mia (economia política) 
pelo da psicologia, da 
tecnologia, da matemáti
ca, do naturalismo puro 
(lei da oferta e da procu
ra) do individualismo ou 
mesmo do ascetismo e do 
pauperismo i n t e g r a 1 
(cristão, budista ou 
hippte). Cada uma 
des8aa ideologias econô
._ utopistas, mora
lfstaa, cientistas ou prag
matlstas, tem natural
mente seu aspecto positi
vo. Algumas até como as 
ascéticas, altamente lou
váveis e mesmo santifi
cantes. No plano da soci
abilidade humana, po
rém, falta-lhes a con
dição globalista e estru
turalista que lhes asse
gure a liberdade indivi
dual e particular, dentro 
do espírito de comunida
de e d e interdepen
dência. Este espírito de 
subsistência condiciona
do, é o que a primazia 
da Política sôbre a Eco
nomia lhes pode garan
tir. quando bem entendi
do e aplicado. 

Se a política fôsse ape
nas o exercício do poder 
e da autoridade, como 
tantos entendem, especi
almente neste século de 
violência. e de arbitrarie
dades, de terrorismos e 
repressões policiais -
então essa. subordinação 

da economia a ela seria 
um êrro desastroso. Foi 
e continua a ser o lado 
mais negativo e mesmo 
sombrio dos totàlitaris
mos e d a s ditaduras, 
confessadas ou inconfes
sadas, dos nossos tem
pos. A verdadeira políti
ca, porém, é coisa muito 
diversa. Em têrmos legi
timamente racionais sig
nifica: estado de direito. 
E' o que Rui Barbosa 
chamava de Política com 
maiúscula. E que o do
cmnento pontmcio defi
ne como sendo "êste po
der que constitui o vín
culo natural e necessá
rio para garantir a coe
sao do corpo social (e) 
deve ter como finalidade 
a realização do bem co
mum. Assim há de agir 
com respeito pelas legí
timas liberdades dos in
divíduos, das famílias e 
dos grupos subsidiários." 
(n. 46). O grupo polítieo, 
portanto, goza de prerro
gativas especiais no con
junto dos grupos huma
nos - o doméstico, o 
educativo, o econômico, 
o político e o esphitual 
- que const-itui a trama 
da sociedade. Não está 
colocado no mesmo nível 
que os demais no plano 
natural e social. E sim 
em um plano mais eleva
do, precisamente porque 
lhe compete garantir a 
existência e a coexistên
cia pacífica dos demais 
grupos. 

"Nos domínios sociais 
e econômicos, tanto na
cionais como internacio
nais, a decisão última é 
do p'oder político." (n. 
46) . Essa primazia, po
rém, está longe de repre
sentar qualquer espécie 
de absolutismo. A filoso
fia política que se desta
ca dêste documento é 
aliás a confirmação da 
s i s temática afirmação 

antiabsolutista. e anti
monopôlista, antiditato. 
rial e an.titotalitária, que 
vem sendo expressa por 
todos o s documentos 
pontüício.s e o Concilio 
Vaticano li reafirmou 
em têrmos os mais for
mais e incisivos. Essa fi
losofia polltica cristã é 
uma apologia do poder 
distribuído e não concen
trado; emanando dopo
vo e não dos governos 
de fato; condicionado e 
nunca absoluto; exerci
do pela razão e não pela 
fôrça; garantia dos direi
tos· intrinsecos dos ci
dadãos e nunCa. os subor
dinados aos caprichos de 
classes, f a cç õ e s , ale
gações de segurança na
cional ou de expansões 
imperialistas. Essa poli
tica, a s s i m essencial
mente condicionada e 
não incondicional, é que 
tem o direito e mesmo 
o dever de dirigir as ati
vidades dos cidadãos e 
de exercer uma "limi· 
tação radical da econo
mia.'' (n. 46). · A inter
venção direta do Estado 
na vida econômica da 
nação, por conseguinte, 
não é apenas um direito 
mas um dever. Um de
ver, porém, condicionado 
substancialmente p e 1 o 
respeito ao Direito e aos 
direitos d o s cidadãos, 
tanto no que diz respeito 
à iniciativa privada no 
plano econômico, e 1 a 
m e s m a s u b .stancial
mente subordinada ao 
bem comum, como à 
participação efetiva do 
povo na vida politica da 
nação e no exercício dos 
podêres das instituições 
estatais. Vemos, por aí, 
como estamos 1 o n g e 
atualmente, entre nós, 
do tipo de Estado e de 
vida pública recomenda
dos por ê&te documento 
pontitlcio ... 



As mêdidas do discernimento 
J(l..'f''Vh Tri.~tiio de Athay~ 
A parte final da Antes de tudo por senão uma mudança 

Carta Apostólica que uma maior aplicação de patrões (sic). Ins-
vimos examinando e efetiva do espírito de \talados por sua vez no 
resume o estado atual justiça social. "Tem poder êstes novos pa
da doutrina social que de ser instaurada ~ trões rodeiam-se de 
a Igreja Católica reco-~or justiça pelo (il'íeT privilégios, limitam as 
menda, representa a'~fere à repartição liberdades e instau
apllcação prática da- dos bens, tanto no in- ram novas formas de 
quele df8cernimento terior das comunida- injustiça" (n.CJ 45). 
que constitui o espíri- des naci~nais cor:no n~ As experiências so
to com que ela passa a plano mternac10nal ciais modernas do nos-
encarar as diferentes (n° 43). Combate, por- 80 século sob as revo-
ideologias sociais d~ ta:nto, ao terríVt7l des- luções e~querdistas e 
mundo moderno. Ja ruvelamento social en- direitistas civis e mi
V!_mos COl!lO _essa pos~- re pequenas .mi~orias litares em 'nome cla..çiw 
çao const1tm_uma atl- ada vez mats r1c~ e lnocracia capitalis 
tude nova. Nao ~ tra- t .r esc entes r:na10- fõu iiõ§üliSta, da segu 

r11 ta de O,POr uma dou- laS cada vez malS po- râiÍçâ1 nacional OU do 
l trina contra dputrinã" bres na_ vida interna civilismo, nos mos-

lsegundo um titulo que das naçoes. E no plano tram como não basta 
Sílvio Romero tornou internacional, 1 u ta ''mudar de estrutura" 
bém co~ec1do. Como contra a_ defasagem sem mudar de espíri
se a IgreJa· fôsse ape- entre naçoes ric~ e to. Como tampouco se 
nas um Poder em face s u p e rdesenvolVIdas, justüica t a c h a r e 
de ~utros p o d ê r e s. chamadas do P!imeiro lllnlerGtxZ tôda 1üta 
Mwto menos de uma mundo e naçoes po- pelãli'ludinÇá de es
conden~ç~o em b!~o bres e subdesenvolvi- truturas. 
das pos1çoe.s antagom- das do segundo. Uma _ . . 
cas e diferentes. como referência especial é C?nde nao h~ 1ustzça 
querem tantos mani- feita contra o desme- e ltberdade, nao co~o 
queístas. como se a · o te n c slo dns. o di-
Igreja quisesse unir-se \a omeral' :::;~~~:; 
ou ~it.ta$e aos ranac· 
Estados. Trata-se de ue representam "em· n a 
uma seleção objetiva rêsas mdependentes . de respeito. Por 
que procura discernir os podêres políticos ISso mesmo e que essa 
o que há de aceitável acionais e portanto exigência de justiça, 
ou não, nas colocações em contrôle sob 0 como primacial e o de 
vigentes ou propostas, pto-de-yjsta llu.,2em renovação dos espíri
à luz de alguns princí- comum, _gueP&lêm tos "m e d i a n te um 
pios gerais, que podem conduzir a uma nova a m o r transcendente 
por sua vez receber a orma abusiva de dis- para co~ o ~ol!l~m e 
aceitação de não cató- criminação econômica um~ diSpo~U:bil!,dad: 
lic:GI, de não cristãos e no ca~po , cul- efetiva ~e sen:Iço ~n. 

agnósticos e tural e • ., (n. o 45) e nao de mteresse 
ateps.E'bem~J-4). e.nação for~ oudelucr~. lev~a 

çao social desrotula al dd pperialism u!Da tercerr~ ~~gen-
da e superconfessi lítico on econômico. em, como prm~o n:-
nal. n~religi Essa aplicação da gulador do @ erm-
sa dominada . pelo ~ justiça às estruturas ~tô em faCA! d~ ... 
pírito do eçumeoismo, ·SOCiais exige prelitni Icf80I<i!J~:S: O f!Mmad.o ~ 
9ue. não representa a n~ente u~ reyolu} da polz~zca s o b r e a R 
mdiferel}ça em façe da çao interior que os an:- economuz. • 
verdade religiosa, mas tlgõS Chamavam de No momento em 
conViVlc;» _ ffatê;no e "metanoia" que come- que. entre nós, domina 
compos1çao rac1onal_e ça "pela liberdade in- tu~m;a~~i~c~os~~~~~~ 
objetiva. Co~o pra_ti- terior que êles (os ho- _.g ta, expre 

--

---

car aquelas "movaçoes part1c armente pelo 
ousadas e criadoras mens) devem poder alucinado jôgo de .Bôl
que a presente situa- e n c 0 n t r a r defron- sa e de Loteria é da 
ção do mundo exige" te aos seus bens e dos maior atualidad~ cha
(n.0 42), como declara seus devere~· (n.o 46). mar a atenção para) 
expreuamente ~ s 8 e As revoluçoes mera- êsse ponto capital deS-
imJraion&.I\W mani- mente exteriores "não sa atualização da doá-

3 
""V1 .. 1 , / 

feat,o IOCial? têm como resultado trina cristã. ./r 'I "f"t:;, 
L_ ________ ~========~ -----~~------~ 



Revolução-Reação 
Tmtão de Athayde 

"Chassez le naturel, mo a única em condi- tástrofe universal de 
il reviendra au ga- ções de impedir o sui- uma terceira guerra 
lop". Mais uma vez a cídio universal coleti- universal de armas 
História confirma es- vo, consequente ao ar- atômicas. 
sa velha sentença de m a m e n t i smo e às Como escrevia há 
um obscuro escritor confrontações nacio- dias um comentarista 
francês do s é c u 1 o nalistas e imperialis- n o r te-americano. fa
XVIII. Nada de mais ~· no curso do pro- zendo o perfil políti-
absurdo e perigoso em essa-técnico em que co de Henry Kissin· 
política internacional emos. ger, o já hoje famoso 
do que tomar a ficção cl Nenhuma f.ic. ç ã o arquiteto dessa poli-
pela realidade. O que fbi~tór~a, por sua vez, tica de descongela
se pode admitir no excedeu em falsidade ~ antitése da po· 
plano da estética é à da criação da China lí_t!ca congelatória de 
inadmissível no plano Nacionalista. em For- Foster DuUei,êStàmos 
da política. Em arte mosa, com seus quin- ainda vivendo na at
não há barreiras en- ze milhões de habitan- mosfera do Congresso 

• tre êsses dois domí- te~ como sendo a ex- de Viena. 1971 será ou 
nios e a ficção pode pre~são de todo o Po- poderá ser a continua
ser até mais real que vo Chinês. Nenhum ção de 1815. Era então 
a mais concreta das maior artifício eleito-~ Europa Q. cenko do 
realidades. No plano ral do que a sucessiva l !!lundo. E nesse pe
politico, porém, essa exclusão da China Po- queno mundo se en
confusão é desastrosa. pular ou Continental, frentavam como irre
E, no entanto, é o que com seus 800 milhões, dutiveis, a Europa re
vinha acontecendo há das Nações Unidas. volucionária de NaPO-
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3orM'ê \ 

sentinela vigilante 

Viveu junto a mim, nosso C a r 1 os Ferrario 
mais u~a luz que uma ;ln~as década.<; de cnuví
sombra, quase quarenta vio fraterno. Nunca hou
anos. Pouco faltou. E de "-lve ~ nuvem em nossa 
repente, sem um sofri- a~e. Nunca em na
mento. mas também sem da me deceJ)cionou. Sem 
uma despedida, ~sa luz = um exagêro, sem uma =I __....... -...._ -
se apaw. Na véspera, à im_pa.ciência, sem uma 
noite, lhe recomendava, omissão, sua vigilancia 
ainda pelo telefone, uma aÕ meu lado durante as 
corrigenda a fazer num vicissitudes, por v ê z e s 
artigo. Hoje não s e i agitadas, dê~ q u as e 
quem vai. de ora avante,~quarenta anos, foi sem-

ai decifrar meus garran- Jpre de um autêntica bús-l 
ffi_os. Mas essa tarefa sola humana. Tinha por-l 
era, de longe, a menor. ventura inato - nesse 
O que tornou , para mim, humanismo milenar dos 
por quatro décadas, in- portadores de uma cul
substituível a compa- tura que êlCLP!.6.Rrios 

.cf nhia dêsse modestíssimo desconhecem. pois não 
C&rlos Ferrario, não foi se traduz pela quantida

-.J aeu ta~criptográfi- de dos conhecimentos, 
co. Foi sua infalível lide- mas por sua qualidade 

:Judad.e. Foi seu indefectí- instintiva trazida do ber
.f vel bom senso. ~taf c;o - o senso do Norte, 

sabedoria. Foram os mi- como as agulhas de ma
liiiiõS de civilização que rear. 

Quando começou a 

Tmtão de At/aeytle 

(~2.-.!!2....!UI&l!Piall:u&Jtl" 
êle congênitlh,. como na 
aioria dos homens a dell 

projetar-se. E não lhe 
faltavam qualidades pa-
ra criar um nome. Quan-
do fazia traduções do 
italiano ou do !l'@Jlcês, 
Qão aparecia ou m a 1 
aparecia o t r a d..IU.o r. 
Av~nturou-se, q..! ando f . 
muitõ, a fazer por algum I 

tempoa.t:r~os : 
na A Ordem e da 'l'Y 
no JORNAL DO BRA-...-
~· Mas pouco demo-)== 
rou. Seu gósto em o apo-~ 

I
~.Era~.~-
nen. senit, .serrir. cama 
a Kundi-v de PaTI!ifal. E 

1 

nisso, como em tudo l
mais, foi o modêlo do 
bom cristão, o bõíDêih 
que vive para o ouflí'ô. 
que se alegra com a alê
griado 

trabathar ~ no nba m~ ª Centro DOm Vitãl, em não lh~pado. 
1935 estava êste no auge u m a dignidade exem

e suas atividades apos- plar. T õ da uma vi 
res medievais e arcadas tóllcas, que já se haviam da de dedicação, de fld; 
renascentistas. Filho de expandido c o mo Coli- lidade, de mõdéstiã,de 

.. , modestos. cômerciantês, gação Cató~ica B ~as i-~ c!!Sciicão nas ~s 
t:4 que as imposições e an"'- leu a. A Ltga Eleitoral ale~ITe.S ou tristes e a 

gancias do fascismo fize- Cãtóuéa*ãcabava d~ sair c!g_sense ot huznour her
tãiii'emlgrãfí>arã o Bra- das lutas pela mobiliza- dado do pai e desen'VOlvi· 
sil, fez-se nosso, desde a ção de um eleitorado até do no contato com.!íl 
adolescência, e nunca então pràticament.e afas- ner Dutra- Q_utra sen1 

'-1 D1&IB retornou à paisa-~ tãdo de t ô d a partici- tinela vigilante g,ue per
gem h~~ística da ve- gacão política. C a r 1 o s di há 28 anos passado5. 

Alha latmtdade. ~u Ferratio (que viera da Essa a maior lição que -,no sangye, porém, essa súa Itália natal como ambos me deram em,. 
ht r anca incomparável, Çiu:lo. mas já h a v i a n 0 58 o trato cotidiano 
sob a forma mais sutil 1 abrasileirado na prátifa por anos a fio. Desejo .,da verdadeira nobreza de §W nome de batismo) uni-los, mais uma yez,i 
catRirif!>: a que nat_ura~- 11ançou-se, de corpo e al-( nesta minha saudade e 

lmente se apaga e so br~ ma, em . nossas ca~~-~ no meu público reconhe-
1!!& na sombra. como o nl!_as. Vinha de var1as ci,ulento. Pois 0 que leva· 
YMa-lumes. Assim com e m prêsas tecnológicas, rei da vida de maJa pre-
a i!Utêntica elenncia ~as logo _se adapto~f~- ~ioso, é qu~ ~ mail J-' 

~~=E~:~e~~~~~~ c1lmente as nossas at1v1- . 1 Js h··-n . ~ es os ma :w.uu-dades religiosas, cultu- ci~es;,;NII . .. =.a..·-=-:==~.;::: 
raiS e pobttcas. ~e b es, os mais anODJpD, 
4!__sombra. Sempre dis-1 
ereto. Sempre pronto a 
servir. desde que n.i o 
J>rocurassem levá:j9 IE'a 
~lõ. 4A preocu-



Ainda há juízes em Washington 

#~ TristiiA> de A1hayde 

O segrêdo é a alma do 
egócio, dizem os comer

clantes espertos. Amém, 
res~ndem. os politicos 
matreiros. E com isso 
vão ~ando uns e outros 
a Economia e a Política 
à situação catastrófica 
em que se encontra a ci
v i 1 ização contempora
nea, ameaçada de 
morrer envenenada pelo 
excesso de esperteza e de 
matreirice. Na realidade, 
o segrêdo é a alma dana
da, não só do comércio 
mas também da política. 
Em seu nome se vêm 
cometendo, ao longo da 
História, mais crimes do 
que os apontados à liber
dade por madame Ro
land. Haja vista a guerra 
do Vietnarne, cujos se
gredos começaram ape
nas a ser apontados por 
um homem corajoso, já 
naturalmente ameaçado 
de prisão ... e por um jor
nal desassombrado, o 
maior dos Estados Uni
dos e talvez do mundo 
inteiro. Digo apenas, 
porque bastou que se le
vantasse um pouco a 
cortina, e os bastidotes 
dessa guerra monstl·uo
sa, e genocida, começas
sem a mostrar a .tétrica 
impostura dessa sinis
tra empreitada em no
me da "civilização" e 
do "mundo livre:· - pa
ra que as implacáveis 
compoxtas do segrêdo de 
estado, em nome da se
gurança nacional t en
tassem impedir o fluxo 
natural da verdade! E 
com isso transbordassem 
as imensas reprêsas dos 
recalques populares, que 
alimentarão amanhã as 
futuras guerras e revo
luções universais. Não se 
esconde impunemente a 
verdade, não só de um 
grande povo acostumado 
a encará-la de frente, co
mo o norte-americano, 
mas à opinião pública 
universal, ao menos na
queles países onde o po
vo ainda não está com
pletamente anestesiado 
pelo ópio da censura. 
Pois não é a religião o 

ópio do povo. É a censu
ra prévia. E o desrespeito 
ao direito à informação 
verídica, como ainda há 
pouco a exaltava um 
grande documento d a 
Santa Sé. 

Como todo veneno, o 
segrêdo e a censura po
dem ser utilizados em 
doses mínimas e de cur
ta duração, que podem 
até ser benéficas ao or
ganismo social, como o 
são para o nosso corpo. 
Mas dêles fazer um em
prêgo sistemático e gene
l'alizado, só mesmo nessa 
aberração política que é 
o estado totalitário, se
ja êle da esquerda ou da 
direita. E quando vemos, 
em uma grande nação 
democrática, a ameaça 
de seus ideais concretos 
de liberdade e de justiça 
representados pela livre 
informação s e r e m ab
sorvidos pelas alegações 
arbitrárias da segw·an
ça nacional e do segrêdo 
de estado - temos o di
reito e o dever de protes
tar. Nossa esperança 
ainda era a Suprema 
C ô r t e , considerada, a 
despeito de alguns ante
cedentes, como o último 
bastião da justiça. Nossa 
esperança era que não 
cedesse à pressão do po
der armado, que se escu
da nos "sagrados" direi
tos do segrêdo de esta
do, contra o poder desar
mado, a imprensa, que 
invoca apenas os direitos 
da verdade. Nada mais. 

Pois o mais trágico as
pecto dêsse choque entre 
o Pentágono e a impren
sa, seria a vitória do pri· 
meiro. Nesse caso o prin
cipio constitucional da 
liberdade de expressão e 
de comunicação, até ho
je sagrado, nos Estados 
Unidos, e no qual nos 
amparávamos, passaria, 
de agora em diante, a va
ler pouco mais, na terra 
de Jefferson e Lincoln, 
do que vale em qualquer 
regime ditatorial. 

Bem sei que a verdade 
nunca pode ser amorda-

çada por muito tempo. 
isse trágico episódio po
derá mesmo servir pa.ra 
abrir os olhos a um povo, 
habituado a viver em li
berdade, para os perigos 
que o améaçãm. 86111f:t .. 
do na pele o que aofre. 
mos há muito, poderão 
colaborar mellior numa 
cruzada comum. Pois a 
cada momento estamos 
lendo e aplaudindo os te
legramas que a Socieda
de Interamericana d e 
Imprensa corajosamente 
envia a Governos lati
no-americanos, p r o tes
tando contra o cercea
mento dessa liberdade 
fundamental dos povos 
livres, que Lênine con
testava, como antes a 
contestara Jose p h de 
Maistre. Entre nós cres
ce a ameaça, cada dia, 
desde que foi criado o 
conceito de guerra ideo
lógica, contra a qual é 
fácil invocar a suprema
cia da segurança nacio
nal. Ainda agora mesmo 
estamos assistindo ao 
lento e s trangulamento 
econômico do Jornal da 
Bahia, em virtude das 
críticas que vem fazendo 
ao Govêrno do Estado. 
Como vemos, ao nosso 
lado, o Govêrno uru
guaio julgar que, manie
tando a imprensa, esma
ga os tu pamaros. Contra 
tôdas essas deformações 
culturais e políticas é 
que devemos continua
mente protestar. Mas to
dos os nossos protestos 
seriam vãos, contra êsse 
totalitarismo larva! ou 
patente, se ruísse, nos 
Estados Unidos, o último 
bastião da liberdade de 
informação. Longe d e 
ruir, porém, demonstrou 
a Côrte Suprema dosEs
tados Unidos ser ainda 
o bastião da liberdade 
em um estado de direito 
e num povo ainda não 
anestesiado pela censura 
prévia das ditaduras ou 
pela indüerença do con
formismo. Ainda há juí
zes no mundo moderno. 
Como os houve outrora 
em Berlim! 



Os caminhos • J• soc1a 1zação 

Não sei, como nin- tantea e Ortodoxas pro. 
guém sabe, se a expert- clamam como o caminho 
6Dc1a .Allende, no CAUe, do equllibrlo entre os c
dari certo. Só aei que, se tremos em luta. no Dlllll· 
nio der, será tanto pior do moderno? Ainda há 
para a América LatiDa. E d1u ouvimos o Núncio 
mesmo para o futuro da Apoatóllc:o no Brasil pro
clvtlksaçio. Que há, no nunctar uma conferên
mundo moderno em ge- cla no velho Palácio I~ 
ral, uma tendência uni- maratt. de saudosa ~ 
~rsal no sentido du 110- mona (e, como se sabe, 
ela~. creio que siJ os ce- .só apreclamos o valor 
gos não querem ver, nem das coisas, das insti
os surdos ouvir. Agora, a tuiçõea e das pessoas de
grande e mesmo trágica pois de as perderrilos ... ), 
interrogação é sabermos na qual repudiava o pes
em que sentido será to- slmtsmo, proclamava a 
mada essa expressão so- necessidade de uma "au-· 
elaL Será no sentido do têntica política da ju· 
1 o c i aUsmo totalltárlo ventude~ e fazia artr
com a con~tração ab- mações magistrais como 
IOluta do poder nas a seguinte: "Não é posst
mãoa do Estado e o mo- vel dividir (o mundo) 
nolltismo ideológico? Se- em partes, como se fôsse 
rã no sentido de um soei- um churrasco. Mas o 
alJsmo democrático, com pior é quando pegam um 
a preservação doe direi- dêases pedaços e o tem
iloá Jnmtidnaia .e do 1J1u- !)eram com águfl" ben
rallsmo partidário e ide- ta ... " O que se aplica não 
ológico? Será no sentido só aos que querem "cris
do n e o liberalismo do tianizar o comunismo", 
capitalismo social, como mas à legião daqueles 
hoje se manifesta nos que há mais de um sécu
Estados Unidos, na In- lo pretendem "cristiani
glaterra, na França, na zar o capitalismo .. .'' E a 
Alemanha, na Itália? Se- igual distancia d ê s s e s 
rá no sentido de um au- extremos do "churrasco" 
t o r itarismo neofacista. p o 1 i tico-econômico da 
como aparece nos regi- humanidade, é que está 
mes direitistas e mlllta- o humanismo cristão, 
ristas da península ibéri- com a sua socialização 
ca, da Grécia ou da Amê- da economia e da políti
rica Latina? Ou se r á ca, temicamente aplicá
mesmo, fora do plano es- vel a todo o Wliver~o, 

trltamente poUtico, na. mas praticamente adap
soeiallução como está tável, diferentemente, a 
expressa nas grandes en- cada tipo de nacionali
ciclicas soctals recentes. dade. 
e na linha do que Mart- Entre ésses caminhos 
ta1n chamou de ''huma· possíveis, desde o totali
nlsmo In~" e que tarlsmo ateu até a sacia
tanto a IgreJa cat6llca UJ&ção crtaã, 6 que está 
como as ~ju=-Pro::...::..::..;:..:tes-:..;;...__o_fu.....;.;._c.turo.o-_ ~ela bu-

TriMilo de ÃU&oyds 

manldade se a loucura 
do& homena e a marcha 

1 

implacável e Insana do 
armamentismo ni9 nos 
arrastar ao sutcldie cole
tivo da humanidade e • 
volta ao triba.Usmo e eb 
a b s olutlsmo cUtatodal 
dos mais imptaciveil u .. 
ranos. A marcha no sen
tido social é, portanto, o 
sentido lrreversivel da 
humanidade se quiser
mos que a civilização e 
a cultura tenham um fu
turo e não esbarrem nos 
abismos que estão sendo 
abertos pelos fanatismos 
contraditórios. e n t r e 
CUJOS fogos se encon
tram os que ainda acre 
ditam no uso da razao e 
sobretudo do Amor, ~ 
mo lembrava o mesmo 
".N ú n c i o Apo&tólleo DI( 
sua conferência. 

Ora, o que esta.iMa~ 
c~ndo'no Chlle é wna • 
periência cujo êldto 6, 
naturalmente, um mis
tério para todos. M a a 
cujo malôgro será para 
a América Latina um 
desastre tão grande co
mo foi o da ''primavera 
de Praga" sob o pêso dos 
tanques soviéticos! 

• Tanto 6&te art.lco, como 
o tie amanhá, Jl etttavam~ 

crltos quando a 15 de maio 
fo1 publicada a Carta Apos
tólica, OclopiUDa Am
nfrns. de Paulo Vl, dirigida. 
ao Cardeal Maurlce Roy 
presidente da Pont.iflcla eo.; 
miMAo de Justiça e Paz e do 
C~lho tios 'L<'Igos, em 
eo~J~emoraçio do oct.océs1m~ 
anh ersár10 da BenuD No
"IU'WIL Em. auoeestvos arU
aos pretendemos comen~ 
êSIIe iNJ1de e oportuno do
cUIIlelltD, que vem at;uaUu.r 
Dio tó a Pepalanaa 1ft 
ptllllle, ... Ulda & doat.rir 
80Cial -.aJca. 



Da letra ao "' . esprr1to 
Tri.tão 4":de 

Yara levar avante sua çoes e de otgaruzaçoes o~- mos nos " e ua.s 
missão no mtmdo, é que tensivamente confessio-~ palavras do pró o C~ 
a Igreja, em nosso sécu- nais, rotuladas de cató- to. ambas válidas, natu
lo, vem procurando defi- wlicas. Foi a época dos ralmente, mas que por 

1t 
nir cada vez mais sua ~ Partidos Católicos, dos isso mesmo não se devem 
doutrina social. Q u e Sinãtcatos crzstàos, das aplicar de modo unívoco r=· 
)a1Iás íiâo e apenas sua. Caixas Econõ.míCãS Rat- mas analógico, ârriamoa 
E' da própria natureza ( feisen, dos Centros catá:- o seguinte: durante o sé; 
das coisas, mas elevada li.cas, dos bancos e asso- culo XIX. a sen"tença ~ 
à ordem sobrenatural. 1\ciações c o m denomi- Cristo que prevaleceu 
Não se trata de uma ide- 1 nações religiosas. Quan- conduta da Igreja foi a 
ologia fechada ou de to mais a Igreja era con- que está em S~Mateus~~~.....::::::; 
um programa institucio- siderada à margem da k: (XII,30): "Qtu:w:-n~ 
nal, mas de um conjunto História ou por esta ul- r-comigo é cóntl·a mim''; 
de fatos e observações trapassada, mais se ao passo que em nosso 
derivados da observação apresentava publica- século, sem que se opo- r
dos fenômenos sociais ao mente como um ti p o nha uma a outra ou se ,
longo da História ou da particular de instituição anule uma pela -outra. 
meditação científica sô- ou de organização, que pois ambas têm a mesma 
bre os mesmos, parache- jtimbrava em se ostentar autoridade mas em cir-

JJ \ 

l@r ..a alm:tn~s como específica, isolada. cunstancias diferentes, a 
princípios _ _gerais, apli- com nome própria. em sentença que prevalece é 
cáveis a todos os homens ~[osição de f e n si v a ou a que se encontra em S.
e a todos os povos, mas mesmo ofensiva em re- LJ!~ (IX,50), quando 
de acôrdo com as con- ação ao mundo. Entre Jesus aiz aos apóstolos: 
dições psicológicas, eco-~~agrado e profano se pro "Quem não.S contra yó~.J\)\,t-...:::~::J 
lógicas e históricas de urou 1 e v a n t a r um é __Eor ~,. Á pnme1ra UI] 
cada povo e de cada na- arreira como no R..IDlª,S- n a base da exclus!o. A \ 
cionalidade. Dai poder- cimento, de:QQis da Re- segunãa ni'\ baSf. ga in- ~~ 
mos dizer que l! do~ ~ forma profeSfaníe, entre clusão. A primeir~a-

J ªocial c-ªtÇlic.a....nãcLé~n .. ~clero e laicato. A Igreja~li'ãfiSíã.' A segunda inte- " 
:::::1 tesãíonaL_ como não é in-' se ãjnffiienlava - n a ~ g1 adota. 

dividual, ~em regionalf; imagem utilizada pelo Esse último preceito 
'({;'\ ne~ continental, nem nosso g~andt:_ Dqm Xüal, de todo apostolado é que 
1 t_ 1 naCional, nem epoca!. E' .,. que represenrou e n t r e expUca a pos1çao atual 
"-../ s u p~aconfess~on~l.. Co- r nós o refle~o dêsse esta- , ~ da Igreja em face do 

mo e supra-mdiVIduaL, do de espmto com suas mundo moderno e da 
.../' supranacio.!!!h_ supra-e- vanjagens e seus percal- j:: época histórica de mu
~ ~al. Daí o aspecto r~la- ~~ - como uma for~ale- l, tação de tipos de civili

tivamente novo desse{ za cercada de f o r t .1. n s zacão que estamos atra· 
_,- ~omport_amento da Igre-1 constiti!@oS]~~s gran- ve8sando. Não se trata 
~ J~ eatól~ca no campo. da ,,des Ordens Rêíi~IOsas. mais de criar Parti.àQ[_) 

!
VIda soclal...Pode-se d1zer Foi nos fins do século, Católicos ou Bancos do 
mesmo que es~ mu- especialmente no ponti- r Espfrito Santo ou mes
dança substan~ s e ficado de Leão XIII, que l!!Q Süldicatos Cnstãõs ~~ 
~p~rou no decorrer d?s uma nova colocação his- como se o rótulo é que 
ultim01? 100 anos, d:e Pio I tórica, sociológica e até , prevalecesse e a bandeí- J 
~ Paulo V!· Ha um psicológica da Igreja, em ra êõDrísse a mercaaorta. 
seculo atrás P.!Q...IX, e ~'!I face do mundo. começou Tra.ta:-se de ror mar cria
f~ce dos tumUlfus"'S?ci- a delinear-se. Mas só ho- turas humanas ou gru-

1 

ais, dos meados _do secu- Je é que estamos come- pos sociais gue intrinse
lo X_I X. espectal~ente çando a compreender es- cãmeme sejam cristãos e 
depOis d~s revoluçoes de s a profunda muta~ão.~ ~tôliços, mas nao se sir-
1848, ass~ como em fa- Justamente com a defi · v a m e x i rinsecamente 
ce do carater a~"?-- nição crescente de sua dos títuios como se a pa-
~- e mesm~ ~nqeclf.il= doutjjna social através lavra cl'fsfao e católico~ 
~e apt~o tqll:e das Ez:tciclicas de Pio ~I,~fôsse apenas um adjetivo w 
ornaram ess~s acon ec1- de Pio XII, de Joao nao um substantivo, 
m~ntos - ~o IX assu- , xxm e de Paulo VI, co- orno de fato T."E- da 

~
, mm uma .atitude que al-~ meçou um movimento ~esillL.illª'neirã-que o 

guns defmem como. !i que poderíamos chamar hábito não faz o monge, 
passage~ de um pontlft- de 4!srotulacão da pre- i como diz a imemorial 
cado _liberal para ~1?- sença ãa Igrêjã no mun~· sabedoria p opu I a r , o. 

j 1\L_ n t dl~U~· do, jã não mais à mgz:. qualificativo de católico r 
no. . {JEn ou contra o cuno ou.._de cristào não substi-

.. Q~anto n; ~ 1 s sua da História, e sim no tui o qualificativo natu
P!1Sao voluntar1a noVa- pró-prio curso da Histó- ral de bÕm. de de ad 
ticano. e o clamor dos ríã- . . a ~· 
seus adversários, pare- ~meiO dos .acont7- de_vexd~o. de l!e~tz-
ciam condenar a Igreja c~me~ os e com a parti- n!Ete ou naus exigen
e p_articularmante 0 pa- c~p_açao cres?ente d o s c1as do tempo, do Iu_gar 

~
pado a uma posição defi- fi_ez_s n~s mOVImentos so- e_. naturalme~te, de f~de
nitívamente marginal e c1a1s dttos profanos, lc- ·lldade aos 1mperat1vos 
a~ca 1iO curso da v~ndo-U~es n~. mais o da natureza das coisas e 
história Cõmemponmea, ~~·otulo de catolicos mas d mensagem de Cristo. 
mais o Papa-se-esforçava ~~ csp!!....J ca o c sm O gue valy,.é, a substan-~ 
em tentar intervir nos 5um sen I o ma1s am. cía. Não o nome. roer-
acontecimentos através lo. ~te univers.alidade e cadoria não a barideüj

1 
~ 

da criação de institui- de integra~âo. Se quiser espmto, nao a 



A Igreja e o Mundo 

sociação, na 
de, de dos problemas, 
egocentrismo. da vez mais 

Ora, a natureza huma- e cada vez mais univer-
na, em consequência do que se antepõem ao 
pecado original, é uma moderno. Uma 
tensão constante entre das afirmativas mais pa
essas duas tendências. E tentes dessa Assembléia 
a História, ao longo dos episcopal. a maior e mais 
poucos milênios conheci- universal que já se reali
dos e dos que apenas po- zou em qualquer mo
demos imaginar por in- mento da História. foi a 
ferência, vem s e n d o ,imperiosa necessidade de 

Tristão de Atlwyde 

uma luta constante en- uma intervenção, direta E' nesse ponto extre
tre e s s as polarizações. e.Jndil:rlâ da àgreJa, cO: - mo de tensão entre valô
Tensão que só terá fim o po ta ora a mensa- res morais e :filosóficos, 
com a segunda vinda de gem r.ie Cristo, nos aeba- regimes politicos e eco
Crista, na Parusia, e que, tes da História contem- nômicos, personalidades 
por isso mesmo, impõe a poranea, e ao me s m o))\carismâticas e massa s 
cada ser humano, a cada tempo sua independên- ~ ucell.lião irreYersível, 

r civUização, a cada nacio- cia e sua isenção em face que a Igreja cada vez 
· \ nalidade, uma luta con- das instituições huma- mais se vê forçada, :>ela 

t~a- J? tínua para que a marcha nas da sociedade e da fidelidade à sua próoria 
.éstui-.,_w ~o sentido da i~ão autonomia que. por na- missão sobrenatural~ de 
\f~J não seja impedida ou tureza, possuem e não marcar sua intervenção 
!i'lffi'1rl . , desviada pela ameaça lhes pode ser recusada, positiva n a sociedade, 
1 eo.n- contínua da desintegra- nem mesmo pela mensa- mas cada vez mais pro-

ãQ.. ~ tir~ ~ Deus no mundrMo_clamando e pondo em 
Cabe à Igreja, portan- - c..Ql]L 7 a Ia-reja dê Ctis- rática sua independên-

to - como presença do to. A Igreja. por conse- cia em face dos Estad.'Js, 
Cristo a cada momento • guinte, no seu dever de dos regimes, dos Parti-

1 dQJ.empo e~ c&Wl pon- intervir na vida social, · dos e, la8t but not lea.!t, 
to-do espaço a que possa não para se substituir às dos fanatismos indiVi
atinglr através da ação suas instituições de or- duais e grupais, tan~ 
humana - velar conti- dem doméstica, econõmi- dos seus adversários CCI'
nuamente para que essa ca, cultural ou poUtica, mo até mesmo dos aews 
menaagem, como um fer- mas para nelas inserir a fiéis. 

.-- . --
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