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Os "T~ólogos" libertários d~spem a 
Teologia dos valores absolutos 

Geraldo Bezerra de Menezes 
Não se estranhe que um "teó· - ignoram a tradição da Igreja ou 

logo" patricia, dado a entrevis· o Pensamento Cristão. Não lhes 
tas e promoções espetaculares, descobrem nada de vivo e per· 
haja expressamente renegado a manente. 
Ortodoxia, substituindo-a pela O Anjo da Escola, por exem-
Ortopra xia - que ele entende pio, sofre, despiedosamente, nas 
por "prática solidária e liber· mãos desses críticos apaixona-
tadora". Verdadeira panacéia. dos. Diz Frei · Hubert Lepag-
A S!)U juizo, "a própria Teolo- neur, O.P., que não há "o me-
gia, em última instância, quer nor interesse pelo tomismo, si-
ser (sic) ciência prática ." nônimo de teologia que "já 

Nenhuma originalidade. Co- era", da Igreja pré-conciliar" 
modam ente, o autor encosta-se (São Tomás de Aquino e o futu-
a um determ inado círculo de ro da teologia sul-americana -
"filósofos" e "teólogos" holan- rev. "Presença Filosófica" - S. 
deses e alemães, franceses e bel· Paulo, 1974, pág. 162). A se-
gas ou da rebeldia continental, guir, adverte que a crise se 
de estilo reconhecidamente "sen- estende e aprofunda . "t séria 
tencioso e quase oracular". (E. e deve ser levada a sério". 
Dussel, ob . .cit., pág. 9), para Oferece-nos um sintoma: a a ti-
os quais a prática é o valor su- não a~ uma c~e~c1a, ma_s a uma vidade básica da razão humana , 
prem o, tanto que os proble- questao prat1ca, vmcula~, a serviço da Teologia - dis
mas essenciais de suas discipli- e~clus1vame~te, ~o contexto so- · tinguir para unir, é substitulda, 
nas são os práticos, com o pri- Cio-cultural, Isto e, descartada ~o na ·confusão atual, por um -
mado dos pollticos, no plano sobr~~atural. Tr~ta-,sede pos1~? simplificar, para opor, para in-
militante e libertário. Sequência emp1ma e apnomt1ca . Pol1t1- compatibilizar . · 
ou construção frágil, artificial, zam a Teologia. Desnaturam-n~. Mesmo em face das "indaga
sem ponderação lógica . E o pior, Degradam-n~. E~1dente o des!- ·ções modernas", não se pode 
mal intencionada. deratum, nao so de entreabfl - dispensar o Tomismo no dis-

Praxis e política dominam, la , senão de amarrá-la ao mar- curso teológico. Sem capacidade 
inteiramente, tanto a Teologia xismo. Sabidamente, para Marx para deter-se nos temas em bus
camo a Filosofia. Saturam-nas. "é na pra xis que o home~ de- . ca do "profundo e último das 
Quer numa, quer noutra, dete- ve demonstrar a verdade (V. coisa!' ', da verdade, em suma, 
riora-se o espírito doutrinário. a Segunda Tese sobre Feuer- os ativistas fazem de um ideo
Veja-se, quanto à primeira, que, bachl. , , logismo importado o núcleo cen
na versão ou redução ideológi- Na o e a toa 9ue um dos nos- trai da filosofia. A base dos seus 
ca do Evangelho e na catequese sos pretensos teologos, .1ndoma- pressupostos. e yostulados, mor
agitadora, é ele transformado, d9 .apologista da. doutnna, pro- mente da d1alet1ca revolucioná
pondera A. Crippa, "num ma- poe, com_ a .~a1or desfaçatez, ria, ufanam-se de reinterpretar 
nual de guerrilhas ou numa pro- se _ e~tron1ze _ ? . marx1smo ma- e reescrever não só a história , 
vocação social" ("convivium", tenalismo h1stonco, dentro da mas todas as ciências sociais e 
1978, pág. 417). teologia" . (?)~ ~á se ~iu pro- bem assim as especulativas. Do 

Atente-se nesta aberração: posta ma1s tetnca, ma1s dispa- programa, não excluem a Reve
a obra filosófico-teológica de ratada? Com essa "teologia" de lação. Imaginem! 
Dussel transforma-se em obra névoas vermelhas., os homens Um dos corifeus da corren
geo-polltica. O a_utor, um gêni? se apr~stam a_ ~andar pelos ares te, Hugo Asmann, referindo-se à 
para os confus(onlstas tup1n1- o ed1f1C1o esp1ntual_1s~a . . América Latina, assegura que 
quins, e mestre - meu Deus - Em tempo. Otavio T1rso de "o reexame econômico-pol_(tico 
do Instituto do CELAM ou Cen- Andrade rechaçou essa tentatl- do nosso passado e do nosso 
tro Episcopal Latino-Americano, va de "mfectar a teol1g1a do presente" está diz ele "obvia
alonga-se para demonstrar que virus marxista" (Uma vela ao mente, penetr~do pela~ catego
"o sub-desenvolvimento periféri ~ diabo - O Marx1smo na teolo- rias essenciais da análise mar
co é resultante da ladroeira co- gia - "Jornal do Brasil", Rio xista". O t(tulo do trabalho é 
mercial do centro." de Janeiro, 11 -5-1980). No_ est~- altamente significativo: Compro-

A "teologia" não vive mais do desassombrado, o art1cul1s- missa Pol(tico no Contexto de 
da Fé, do "caminhar para ta reproduz trechos inteiros do Luta de Classes (in "Concilium" 
Deus", dos valores absolutos. A "teólogo", para demonstrar que -Revista lnternacíonal da "Teo
su posta teo logia passou a viver , "é n(tida a sua conversão ao logia", n9 84, 1973/4, pág. 
ex clusivamente, marxisticamen- mar xismo". 475, publicação da Editora VO
te, do questionamento econô- . Num li~ro sobre a oração, ZES Ltda., Petrópolis) . No artigo, 
mico-social. Este o seu único e afirma-se, mequ1vocamen~e , qu~ deixa claro que os ativistas não 
inco ntestável com promisso. A o cu1dado com a llbertaçao esta adm item "reducionismos a duas 
consciência moral, fundamenta- acima da santidade pess~a _l. Con- ou três chaves vulgares do mar
da na ordem essenc ial das cai- venham~s, para u';l . rel1g1oso, a xismo", o que seria uma atitu
sas ou na rea lidade e valor es que de claraçao e tem erar1a . de própria do "conservadorismo 
emergem da própr ia perso nali- Acelera-se, de ss~ mod ~ , o eclesiástico", dos "b ispos t(mi
dade huma na, sobrepõe-se a processo de frustraça o esp 1r1tual, dos", do "I nterc lassismo", das 
consc iência ideo lóg ica, imedia ti~- Falemos cla: o. Pr e c1p1ta-s~ o e~1- "terceiras posi ções" . Os revo lu
ta, pragmática, pa rtidária, sem ga Jamento a prop osta e a v1sao cionários cristâos, pregoeiros da 
horizontes, de visão e juízos par- marxista na aná lise dos fe nô- "teologia da vio lência, pugnam 
c1a 1s. menos religiosos. Como resulta- por uma presença - a palavra 

Tenhamos confia nça, a Teo- do dessa co nfluência ou con- é de les - "absolutizadora" do 
logia sobreviverá à medio cr ida- jugação ideológica, verdade ira- ma rxismo. 
de e à radicalização ativista. mente desva irada, apresentam- A posição deformante - es-

Ab ram-se novos cami nhos~ nos uma re ligião socia l, aliena- condam-no como quiserem os 
Necessariamente, serão abertos. da, secularista, sa i dissant cató- seus propugnadores - tem 
Não se proceda, porém, como lica. Um catolicismo in nomine, signifi cado estratégico. No par
os turbulentos at ivistas que, nas pois o genuí no é tra (do e mar- ticular, a pretexto de torná-la 
s ua~ inovações ou sofi sticações, ginalizado. abrangente, reduzem a Teo logia , 
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t+r-' <fo Falsa ltnagetn de Cristo 

dos Apóstolos e da ·Igreja 

Contracenando com o grupo 
de "revolucionários histórico
materialistas", um dos nossos ca
tólicos (?), confessadamente en
gajado nas hoste·s dos "revolu
cionários cristãos" (a expressão 
é dele), entregou-se a con-testa
ção sistemática, a revelações ou 
comparações degradantes. A se
quencia de equivocas reflete o 
seu estado emocional. Na avi
dez da colaboração demolidora, 
apontou, afoitamente, o Filho 
de Deus - "horresco referens -
como "um subversivo dos 
confins do Império Romano" e 
os Apóstolos como "hippies 

11 maltrapilhos". A Igreja, esta não 
passou, ao longo dos séculos, 
de "aliada dos poderosos". 

Fantasias desse gênero, atitu
des assim minúsculas, não enri
quecem a Fé .. Sempre foi outra a 
imagem de ·Cristo, dos Apósto 
los e da igreja, que não a resu 1-
tante de tais desatinos e infide
lidades. 

Os "ciichés" não mudam. No 
caso, ·o linguajar traduz mais 

11 que um falar demagógico e ri
di'culo. Traduz nitidamene, uma 
insensatez, uma deformação, 
uma impostura. Descamba para 
uma sátira ou sarcasmo "ad 
nauseam". 

Por coincidência, e os fatos 
se entrelaçam, o autor da faça
nha garante, com todas as le
tras,que "a verdadeira democra
cia deve ser socialista ." Insere
se, entusiasticamente, no grupe
lho festivo dos "cristãos pelo 
socialismo" (V. "Cri.stianos por 
el Socialismo", Santiago, 1972). 
No seu entendimento, a inexis
tência do hibridismo constitui 

, "a fonte institucional ou pelo 
menos principal da chamada cri
se do mundo moderno." 

Registro o mesmo fanatiiD1o 
ideológico no autor confesso dos 
dois primeiros capitulas de 
"Ação Popular: Documento Ba
se". Um sacerdote, por sinal. Ele 
participa, euforicamene, da ale-

luia socialista, saudando "a pas
sagem da Históri apara as estru
tUf9S de uma civilização socia
lista" . Tal rumo - afirma -
"define nossa presença ativa 
(repare-se na ex pressão) no pro
cesso revolucionário brasileiro." 

Não lhes basta, aos partidá
rios dessa opção ideológica, a 
ponderação de João Paulo 11 
na reunião de Puebla: "A IGRE
JA NÃO PRECISA DE RECOR
RER A SISTEMAS IDEOLO
GICDS PARA AMAR E DE
FENDER O HOMEM E COLA
BORAR NA SUA PROMO
ÇÃO". 

Aos poucos, os ativistas dei
xam cair as máscaras, confes
sando-se, por ora, entrincheira
dos no socialismo. 

Mais que um mal-entendido, 
vislumbro nas manifestações 
mlope e decepcionante visão da 
problemática contemporânea. 
Registrado o erro histó rico-so
cial e polltico, cumpre assina
lar que, estão em pauta as 
sórdidas invectivas contra a 
"Sancta Ecclesia", que apostila
mos a seguir. 

Num julgamento catastrófi
co, o escritor chegou ao ex
tremo de asseverar, a respeito 
da Conferência de Puebla, em 
1979, que era preciso reagir, 
"para que a Igreja não se man
tenha como uma instituição 
elitista e classista e não efetiva
mente evangélica e co mu nitá
ria". SANTO DEUS. 

Feliz por repetir críticas su
peradas, o autor vai elaborando 
o seu discursinho histórico. 
Ocorre que sua historiazinha é 
falsa, irracional, caudatária da 
perspectiva marxista. A seus 
olhos, desde Constantino, a 
Igreja se escravizou ao "oficia
lismo cezarista" até "aburgue-

zar-se" durante o século XIX. 
Curvou-se ao método dos 

libertários latino-americanos -
Enrique Dussel e companhia -
consistente na crítica sem dis
farce, a serviço da ação revo-

Geraldo Bezerra de Menezes 

lucionária. Desceu ao mesmo 
n(vel, à mesma retórica ines
crupulosa. Para ser mais pre
ciso, atirou-se à orgia demo
lidora ao escárnio, · conclaman
do a Igreja a assumir "uma ne
va consciência do seu papel", 
deixando de ser o que tem 
sido "um simples elemento 
passivo ou meramente decorati· 
vo ·da sociedade, de caráter 
ultramontano e mesmo ultra
mundano e elitista." Oue le
viandade: Due insensatez. 

Não têm mais o aue inven
tar nesta guerra à Igreja . 

Um dos nossos "teólogos" 
de vanguarda mostra-se mais 
"generoso", exculpando-a pela 
ingenuidade, nesta frase infe
liz: "A Igreja pensava ajudar 
os pobres se aliando às classes 
opulentas". 

Juizos desse modo primários 
e repetitivos, não se tomam a 
sério. 

Irrisoriamente, num afron
toso desrespeito, amontoam-se 
reservas ao passado da Igreja. 
De todos os tempos, próximos 
ou remotos. Seriam vinte sé
culos de fracassos. Ou, mais 
exatamente, dois mi I anos de 
desassistência do Espírito . Di
vino . Como, pois, falar-se nu
ma Igreja fiel a si mesma? 

A atitude devastadora nada 
tem wm o reconhecimento de 
posslveis erros, historicamente 
considerados. 

Na hora exata,JoãoPaulo 11, 
na "Redemptor Hominis", de 
4 de março de 1979, revelou 
que não quer a Esposa do Ver
bo consumida nos "EXCES
SOS DA AUTO-DESTRUI
ÇÃO", traduzidos, diz Sua San
tidade, em "CRITtRIOS IN
PRUDENTES". 

Por incrível, a advertência 
pontifícia não basta para s~ 
lenciar leigos e sacerdotes afoi
tos. Deixam, lamentavelmente, 
que o Santo Padre fale no de
serto . 

J."ct- E>6 
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Poeta da Santíssima Virgem -

Tomé Guimarães mantinha, e 
eu mantenho, devoção particular 
e viva pela Mãe I maculada. 
Sua conferência sobre "O 
arquétipo tla mulher na histó
ria e na civilização" atinge ex
pressões sobrenaturais. Nela o 
autor firma este conceito e ra
tifica-o: "Quando o coracão em
pAsta à boca O fervor e a since
ri d'l ~:P. :· 'as Jran des causas, a pa 
lavrc arrasta , ei(' triliza, impres
s i 8:~a . t rans:·c rta , ._! omina." 

~.r -: ss.~ ~ stw'o 0r· :J rudito e pes
:1 ui sa :io r, :: \c mssa \ta a atitude 
da :;-. u\h er através dus séculos: 
"u;nGs lan ç~{a m grandes clarões 
na histór ia da antiguidade, e pas
saram - as Lais, as Frinéas, 
gS Cleópatra s - sim, passarnm 
r-c raue esses clarões eram a ~-;2nas 
foQos fátuos que subiam c'as 
decomposições sociais das ép o
cas . dissolutas Outras fulgura r" 
nss côrtes, i ll!;Jelidas pPia co n
çupiscência . dos podr;rosos. De 
IJm'ls e outras, r~Stc-, unica
íi'ente apJ;)a rJos _"c.:s ~:.;s com 
pêndios r"! história de I, --~a ni-

Geraldo Bezerra de Menezes 

zer tudo, acrescento, nós lhe 
devemos, à Soberana Virgem, a 
maternidade de Jesus, filho de 
Deus, o próprio Deus, _consoan
te mistério de Fé, que eu creio 
e confeSso. 

Banhados dessa esoiritualida
de, são os fervorosos e delica
dt'ssimos versos de Tomé Gui
marães, cujo registro se im- · 
põe, para coroar estas linhas so
bre "o arquétipo da mulher na 
história e na civilização." O au
tor escreveu-as "com toda a a l
ma na penas", diria Vieira. 
Com efeito. Sua alma de verda
deiro crente reponta neste facho 
luminoso de um poema a 
Nossa Senhom da Conceição: 

!Jelo cw.·linho. lançai-me .flores 
Da primavera ela ílos!tt mão: 
.-'Jai-me sorriscs nor úissahores 
Nossa Senliore da Conceição. 

F quarzdo a morte ~·ier lan çar-, :-(' 
Nns sete palmos frios dCl chiin. 
Fazei a :;raça de abençoar-:: :c 
Nossa Sl!!llwra da Conceiçüc_ 

da riCl: " Não há sinceridade m2 ior, 
r;~ . :'ntr8tanto, um~ (i t•ic -'s- maior beleza de sentimentos . és-

sima fi gu ra de mulher, r;lv u·~ a- ses versos podem assegurar d 

da , venerada, entronizada em to- Tomé Gu irnarães a glória de f i-
cios os lares católicos, ante quem · gurar, no í3r3 sil, entre os poe<as 
a hurT:anidade se prosta. Essa c.e Nossa Senhon:, ao s quais 
f tgura celestial, que tem inspi- Jackson ce Figueiredo, consa -
rCJ do "~ sn ntn~. 0s ~oet2s, as grou ::studo a::u rado, desde Jo-
p intor~s '-'S heróis, sabe o leitor, sé c-:: Anch ieta, ~·. 1 e foi o r:-r i-
é a t.iater D•A Nós lhe deve- meiro, a Frei Fr <·. :c isco de São 
mos, esc r r~ve TJrné G t' imarães, '~r\_; s, Fa ~'u n des '/:Jrs la , "1\u ta 
"o bem ;_;a C:Jnstituição l.il fa- ::1<:: Souza , Afonsó Celso, Pad re 
mt1ia cig nificada ;~~ la ·~ -.:: nra, _ô,ntênio Ton~az, Alfonsus Gui -
pe\a pureza , pe la :Jondacl:.:, ;;ela marães, José Albano e [lorva l 
virtude e pela ~;raçé!." Para c' i- -!~'r ~om i s ---~ ------ ------------'-1 

.J, ~"'-64 



CJ A{\ t J o. ol e. J fJ i .\-e r Ó \. J a lo r . > 1\ úl ~ t . 

~) ~-vfR.-./198' 

Po-eta da Santíssima Virgem 

Tomé Guimarães mantinha, e 
eu mantenho, devoção particular 
e viva pela Mãe Imaculada . 
Sua conferência sobre "O 
arquétipo "da mulher na histó
ria e na civilização" atinge ex
pressões sobrenaturais. Nela o 
autor firma este conceito e ra
tifica-o : "Quando o coracão em
pP.stn à boca o fervor e a since
rid:Jjt' ~- ':Js ; randes causas, a pa
lavrr: arras ta , eiwiliza, impres
s i c :~il . trans::c rta, ·.l omina." 

~·! :SSL ·· StW~O OC: f) rUditO e peS
:;UiSaciOI, slc mssclta a atitude 
da ~. ulh cr através dús séculos: 
"u:nus lan ç~{am granrl.es cla rões 
na h i st~ria da antigu idade, e pas
sa ram - as Lais, as Frinéas, 
as Cleópatra s - sim, passam m 
r-:oraue esses clarões eram a1- 2nas 
foQos fátuos que subiam c~as 
decomposi ções sociais das épo
cas .dissolutas Outras fulgurd r 
nas côrtes, i r,..,~elidas pP.Ia con
r;upiscência dos podsrosos . De 
umas e outras, r"s[::-, unica
n•ente apqados "C.'s :üs corn
pênr ios ss história dü r, -,an i
dac1 ~C 

r.~. -·ntretanto, um:~ c' t•ic .'s
sima figura de mulher, rrl v v~a
da, venerada, entronizada em to
dos os lares católicos, ante quem · 
a hurT;a nidade se prosta . Essa 
frgura celestial, que tem inspi
r::lrlo ...,~ !Yln tn~. f1S poetas, as 
pintores os heróis, sabe o leitor, 
é a ~.iater ~t Nós lhe deve
mos, esc r r~ve TJms GL 1imârãeS, 
"o belll ~:a constit uição l.a fa
mr1i a cignif ica da ;·:; ra ·~..:: nra I 

pe la pureza , pe la :JondàJ ::, ~,o la 
virtude e pela ;; raçél " Para c'r -

Geraldo Bezerra de Menezes 

zer tudo, acrescento, nós lhe 
devemos, à Soberana Virgem, a 
maternidade de Jesus, filho de 
Deus, o próprio o·eus, consoan
te mistério de Fé, que eu creio 
e confeSso. 

Banhados dessa esoiritualida
de, são os fervorosos e delica
d(ssimos versos de Tomé Gui
marães, cujo registro se im
põe, para coroar estas linhas so
bre "o arquétipo da mulher na 
história e na civilização." O au
tor escreveu-as "com toda a al
ma na penas", diria Vieira. 
Com efeito. Sua alma de verda
deiro crente reponta neste facho 
luminoso de um poema a 
Nossa Senhora da Conceição: 

!-'elo cW.' Iin h o. fa nça i-me f1ores 
Da primaa>era c:a í/ ussa I !lã o; 
Dai-me sorriscs nur riissahures 
Nossa Senliuro da Conceição. 

( qual'!do a morte ~· ier fanç·ar-1' '(' 
Nos sete palmos frios c/c1 c/:üo. 
Fazei a :;raça de abençoar-:: :c 
Nossa Se!llwm da Conceiç·iiu. 

Não há sinceridade m2 icr , 
maior beleza de sentimentos ês- '' 
ses versos podem assegurar d 

Tomé Guirnarães a glória de fi 
gurar, no 5r3sil, entre os poe<as 
<!e Nossa SenhorJ, aos qua is 
Jackson ~e Figueiredo, consa
grou ~stl!do aru rado, desde Jo 
sé é ~ Anchieta . ~~· e foi o r:ri
meirc. a Frei F r é~ 'C isc o de Sã o 
~ "r l.1s, Fa ··unces \:'Jrsla , ~~ uta 
~c. Souza , -Afonsó Celso, F'adre 
.ô,n tênio To lltaz, Alfonsus Gu i- Ir 

ma rães, José Albano E C'orval 
, r .· . 

·: ·:~. ,or:J rs. 
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Depoimento do casal Odette e Geraldo Bezerra de ft//enezes 

~~a Fluminense" de 23 de 
julho de 1972, publicou o de
poimento de três casais de nos
sa sociedade: do almirante Ben
jamin Sodré, de Sr1vio Lago e 
de Geraldo Bezerra de Menezes. 

"Unidade", quinze anos após, 
reproduz, tal qual as declara
ções do ministro Gera Ido Bezer
ra de Menezes, nosso colabora
dor, e de sua esposa O. Odette. 
Elas atenderam às indagações do 
repórter e foram feitas em tom 
descontra (do. 

ELE: 
Confesso que somente hoje 

sou informado de que Odett~ 
já me havia notado antes. De 
minha parte, safa da Faculdade 

J de Direito e ela estava em fren
pe à sua residência, quando a vi 
; e ~e despertou atenção. Um 
brotmho, como se diz agora, 
com 16 anos. 

Nunca houve dificuldade de 
adaptação entre nós, embora 

I 
constru (ssemos nosso lar com 
sacriflcio. Sempre dei aulas em 
estabelecimen~os de ensino mé-
dio e depois naEscola de Servi
ço Social e na Faculdade, para 
sustentar a f~m(lia. Em 1941, 
an_o do nosso casamento, ingres
sei na Justiça do Trabalho co
mo Juiz-presidente de Junta de 
conciliação e Julgamento na ca
pital da República. Em face dos 
problemas econômicos, esta fase 
i~icial, de três anos, foi a mais 
ardua. 

. A quadra mais alegre, para 
mrm, resultou do nascimento do 
primeiro·-filho. Sentimos que 
nossa umao se tornou mais per
feita, mais profunda. Faltou, 
portanto, no primeiro ano, o 
encanto, o deslumbramento do 

1 filho. Depois, eles vieram na pro-

l 
porção de ~m por ano. E chega
mos aos qu~nze. 

I Defeitos dela? Tenho que 
procurá-los. Não é geniosa nem 
ciumenta. Um pouco tei~osa 
talvez. Coisa sem importância: 
Tem vontade própria, o que é, 
para mim, grande qualidade. 
Não gostaria de esposa sem per
sonalidade, que concordasse 
comigo em tudo. 

Uma de suas virtudes, e são 
tantas, é ser excelente compa
nheira d~ lutas, sempre pronta 
para acertar o bom e o mau 
t~do com a mesma compreen~ 
sao. 

Tem o gênio mais sereno e 
equilibrado do que o meu. 
Aceito suas cn'ticas, geralmen
te procedentes. Cada um de nós 
tem a liberdade de fazer aqui-

lo que quer, mas só o faze
mos, tendo em conta o enten
di menta e a felicidade do casal. 

Sempre vivemos em comple
ta harmonia, o que não signifi
ca que não hajam divergências. 
AI eu sempre cedo, com mais 
rapidez do que ela. Tão logo 
desfeita a dúvida, que gerou a 
contrariedade, no mesm~ instan
te, esquecemos tudo. 

Uma de suas características 
é a de não falar muito . t a de 
ouvir mais. 

Das grandes-sat1sfações de 
frdette, aestaco a de fazer pra
to e sobremesas saborosas para a 
famllia. t habilíssima. 

Acordo sempre bem humo
rado, de paz com a vida. Jamais 
pensei, ou pensamos, em sepa
ração. E nunca houve um dia 
sequer em nossas vidas que uma 
divergência durasse mais que a 1-
gumas horas. Que eu me lembre
não ficamos um dia inteiro 
sem nos fala r. 

A nossa felicidade no lar 
vem de nossa fé. Rezamos jun
tos e depositamos confiança 
ilimitada em Deus, que tudo de 
bom nos tem proporcionado 
com suas bênçãos. Por outro 
lado, N. Sra. do Carmo, Regi
na Do mus, zela por nós. 

Uma frase que sempre repe
tlamos era a de que todo filho 
que nascia, llvinha com o pão 
em baixo do braço". Uma for
ma de traduzirmos a providên
cia divina. Com efeito, depois 
do nascimento, da( a um mês 
ou menos, havia melhoria de 
qualquer ordem, capaz de cobrir 
os encargos com o novo filho. 

Somos felizes, realmente fe
lizes, e não acomodados. Um 
casal que apenas se acomoda 
jamais será feliz. t preciso vi
ver a plenitude do amor na 
plenitude do lar. 

Aos jovens, diria que com
preendam o casamento .no seu 
objetivo supremo, de esteio da 
famr'lia. Compreenrnm-no com 

. amor e espt'rito de renúncias 
Não prescindam da proteção di: 
vi na. Marido e mulher devem 
renunc_iar a inúmeros gostos 
pessoa rs, para que a união se 
aliceJce na compreensão mútua, 
fundamental à formação e à 
estabilidade do lar. 

ELA: 
Eu o vi pela primeira vez 

qua~do ~e dirigia ao colégio: 
ele ra lecronar no Ginásio Bit
tencourt Silva, ainda universi: 
tário, e eu a lu na do mesmo Giná
sio. Pas~mos um pelo outro, mas 
só depors de alguns dias ele vei~ 

falar comigo, começando a fase 
de namoro, seguida à de noi
vado. 

Não lembro de per(odo de 
adaptação entre nós, embora te
nhamos sempre lutado juntos e 
muito, para criar e formar os 
filhos. Nos primeiros anos, en
frentamos problemas financei
ros, mas com tranquilidade e 
confiança. 

A éooea-mais feliz? t quase 
constante. Tanto com os fi
lhos pequenos como agora, 
quando nos reunimos com os 
netos e a casa fica mais agita-
da. 

Os defeitos dele: São tão 
pequenos que não chegam a 
marcar. E um pouco ',estoura
do", mas na hora passa. Não 
se lembra, de jeito nenhum, de 
datas de aniversários. Não es
quece o meu, por ser dia de 
Natal. 

Sua maior qualidade é reco-
nhecer, na hora, quando toma 
atitude precipitada e logo se 
desculpa. Acredito que eu tenha 
melhor gênio, por ser mais aco
modada, mais cordata. Sem
pre me impressionaram sua sim
plicidade e desprendimento. 

Nunca me ajudou a cuidar 
dos filhos. Serve para brincar 
com eles e desarrumar a casa, 
embora auxilie na educação 
com certa energia. 

Em casa, em regra,fica preso 
ao escritório, mas temos um 
s(tio, onde Geraldo se trans
forma num agricultor improvi
sado. Fica descalço e de ber
mudas. Cava a terra, poda ár
vores, planta, colhe. Quando 
posso, eu o auxilio. 

Nunca pensei em separação. · 
Sempre que há situação a fi iti

va, como doença de filhos, ou 
outra qualquer, a força em que 
me apego é a religião. As nos
sas orações, a sós, ou em co
mum, são o sustentáculo do nos-
so lar. · 

Sou umê mulher feliz. Se ti~ 
vesse de recomeçar, seria da mes
ma forma. Temos quinze filhos 
e dezenas de netos (sabe o re
pórter que, atualmente, ou seja, 
em 1987, sobem a trinta e oi
to). Sempre afirmo às minhas 
filhas e filhos que cada um dos 
cônjuges precisa abrir mão de 
preferências pessoa_is em favor 
da vida em comum. Essa atitu
de, que deve ser constante, não 
~h~ga a ser sacriflcio, pela te
herdade que proporciona. ,__ 

J.o-t -6b 
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NO CENÁCULO FLUMINENSE DE HISTÓRIA E LETRAS-SAUDAÇÃO A JOSÉ IN ALDO ALONSO- GERALJ 
O Cenáculo Fluminense de História e Letras, com 

1ta solenidade, reafirma a posição de -forte reduto da 
Jltura fluminense, sob a presidência bem sucedida de 
~mécio Calazans. Ao louvor, nemine discrepante. por 
~us feitos à frente da instituição, junto o reconheci
tento pela escolha para saudar o recipiendário, es-

ado amigo e intelectual de porte. 
Em termos sucintos e à maneira tabelioa, ofereço

os os dados biográficos de José Inaldo Alves Alonso. 
Filho de Eloy.Alonso e Dinorah Alves Alonso, nas

eu em Guia de Pacobaíba, Magé, aos 4 de janeiro de 
929. Por antecipação, registro que conquistou o título 
'e cidadão niteroiense, outorga da Câmara Municipal, 
~r serviços à cidade que o acolheu e a que está iden
ificado. 

Completou o curso primário no Instituto N. Sra. 
la Ajuda, das Irmãs do Amor Divino, na Ilha do 
::Jovernador. Freqüentou a primeira série do ginasial, 
:orno interno, no Colégio Salesiano Santa Rosa . Por 
iois anos, sua formação esteve a cargo do Seminário S. 
osé do Rio Comprido. Veio a completar o curso básico 
k m exames prestados no Colégio Pedro II. 

O científico, ele o fez no Colégio J uruema, do Rio 
~e Janeiro. 

Licenciado em Filosofia e História pela Pontifícia 
Universidade Católica- Rio (1951-1954); mais tarde, 
bacharelou-se pela Faculdade de. Direito da Univer
sidade Federal Fluminense (19ó5-19ó9). Seu professor 
de Direito do Trabalho, já o conhecia por sua presença 
na caminhada do apostolado leigo. 

Contraiu núpcias com Maris Stella dos Santos 
Alonso, a 31 de maio de 1955, em Bom Jardim . Oito 
filhos, galardão divino, enriquecem o seu lar. Todos 
digníssimos e aconchegados ao pai. No verso- primor 
de verso- extraído de um dos seus poemas, vislumbro 
a expressão maior do amor paterno: "Meu filho, eu es
tou em ti, perpetuamente". 

Professor efetivo de História do antigo Estado da 
Guanabara e do Liceu Nilo Peçanha, de Niterói, le
cionou, afora outros, no Colégio S. Bento do Rio de 
Janeiro e no Salesiano, quando, para meu desvane
cimento, teve por alunos três dos meus filhos. 

Em 1984, foi distinguido com a Medalha .Arari
bóia. 

É titular da Sociedade Brasileira de Geografia. 
Sócio fundador do Instituto Histórico de Niterói, 

secretariou-o e presidiu-lhe os destinos (1977-1979), 
além de integrar o quadro de membros efetivos do Ins
tituto Histórico e Geográfico de Parati e o de corres
pondência dos Institutos Históricos de Nova F ri burgo e 
Campanha, Minas, e o da Academia Gonçalense de 
Letras, Artes e Ciências. 

· Acolheu-o a Academia Niteroiense de Letras, na 
cadeira que tem por patrono Everardo Backeuser. 
Saudou-o o Acadêmico Lyad de Almeida. 

Posteriormente, elegeu-se titular da Academia 
Fluminense de Letras, na poltrona Teixeira de Meló. 
Paraninfando-o, falou o Acadêmico Edrno Rodrigues 
Lutterbach, que hoje, com altitude, a preside. 

Findo o intróito, passo à sua produção cultural. 
Em 1948, ainda moço, publicou o primeiro poema 

no "AMIG", jornal local da Ilha do Governador. In-
... : •.. l ......... .... ''"r .......... ,.,~~ norrr'::llco'' vl~iv~lmP-ntp __ in~niracfo 

Ainda no âmbito de suas apreciações, desvende os 
mestres . do verso: Carlos Drummond de Andrade ·e 
M;inuel Bandeira. Na poesia portuguesa , Femando 
Pessoa e Florbela Espanca, que está sendo revelada ul
timamente. 

Se bem considere a poesia intraduzível, entrou em 
contato com outros estrangeiros vertidos para o nosso 
idioma. Destaco: Pablo Neruda, a quem tomou um 
verso para título de seu quarto li\To de poemas- Sou 
Aprendiz de Outono, Pound, Tagore, Elliot, o trapista 
Thomas Merton, Robert Frost, Maiakóvski, Gabriela 
Mistral , Garcia Lorca. 

Sem embargo, não se confundiu, não se apagou. 
Descobriu o próprio caminho. · 

Com ampla faixa de leitura, vem anotando os 
livros lidos, desde estudante. Muitos relidos, com par
ticularidade os de cunho religioso, o Velho e o Novo 
Testamento, a Imitação de Cri~to, o Tratado de Ver
dadeira Devoção à Nossa Senhora. No fundo, o apego 
cristão a uma vocação de intelectual, na busca inces
sante de visão mais profunda do mistério de Deus. 

Todo o acervo de leituras que acumula há quase 
cinqüenta anos, tem por ponto de partida o primeiro 
liHo de literatura para adulto- O Sertanejo, de José 
de Alencar. Essa bagagem pesa no que escreve, de um 
lado como autor católico, firmemente posicionado con
tra os desvios espirituais do nosso tempo. De outro, 
como pesquisador e professor de história. 

Ledor e estudioso consciente da teologia católica, é 
pokmista aguerrido, a esgrimir por sua fé. Não lhe 
agradam as obras de Teilhard de Chardin, que esti
veram em moda, como não contemporiza com os 
pregoeiros da pseudoteologia da libertação, que estão 
erguendo um muro entre o espiritual e o temporal e 
pondo em dúvida verdades etemas, quae sunt Dei. 

Não raro, envereda pelos atalhos da biografia. É 
exímio conhecedor da vida e obra de Contardo Ferrini, 
o famoso mestre de Direito Romano, da Universidade 
de Pavia . Trabalha por sua canonhação e a do beato 
Padre Anchieta, o santo de Niterói, que teimamos em 
ignorar. 

Escreveu artigo sobre os "santos" brasileiros des
conhecidos e outro sobre os de Niterói, quero dizer, os 
que pisaram este chão: Anchieta e Pe. Rodolfo Ko
morek , salesiano que viveu no Colégio de Santa Rosa -e 
está com o processo de beatificação em andamento. 

Quando morreu Étienne Gilson. em 1978, José 
Inaldo, celebrando a glória do Acadêmico francês e 
mestre da Sorbone, autor deste monumento que é O 
Espírito da Filosofia Medieval e de outros livros fa
mosos. escreveu circunstanciado artigo em "O Flu-

t- minense" sob o título "Um Historiador Medievalista" . 
Esse trabalho, voltado ao companheiro de Maritain e 
do Cardeal Journet, foi republicado na revista "Setem
bro'. ousado empreendimento de Marco Lucchesi, 
valor que emerge no cenário cultural fluminense, e José 
Inaldo Alonso. Que a iniciativa prospere, é a moção 
que lhes transmito. A publicação do artigo mereceu 
el~gios no Conselho Estadual de Cultura pela palavra 
respeitável do escritor Antônio Carlos Vilaça. 

Da História, com ... ;úscula, tem conhecença e des
cortino, centrados na Bíblia, no Cristo como Senhor da 
história ou no entrelaçamento agostiniano das duas 

minismos, atá,icos e geográficos, mas livre, cada vez 
mais li \Te, saltando sobre os determinismos, na medida 
em que se abre à verdade, toma consciência, assume a 
direção do processo histórico". Para afinal concluir: "A 
Histbria como um todo, de ponta a ponta do tempo, é 
edificada nos passos e nos gestos de cada homem. Deus 
assiste a História em seu plano providencial, sem tolher 
o homem que, em suas opções e omissões, livremente 
agindo, executará toda a rota do processo histórico 
pre\'Ísto por Deus" . 

Nesta época filosófica e teOlogicamente tão con
fusa , é a concepção cristã da história que ele defende. 
No artigo, objeto do comentário, pairam marcas de 
Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, assim 
como, em vários poemas, há ressonâncias de São João 
da Cruz, o poeta da Noche Obscura. 

Faz, igualmente, o que considera pequena his
tória: a história local ou de episódios e acontecimentos 
menores, sem desconhecer-lhe a riqueza. 

Nesse tentâmen, procurou corrigir velhos erros a 
respeito dos primórdios de Magé, sua terra; constestou 
afirmações em torno do autêntico sesmeiro de Itaboraí 
e São Gonçalo. 

O manuseio direto e o coméntário de documentos 
originais ou fontes primárias impressas, realiza-o como 
pesquisador. Tem prazer em "sherloquear nas entre
linhas'', a expressao é sua. 

Em páginas elucidativas, defendeu Araribóia, 
como personagem primeiro e importante da história 
niteroiense e o seu direito de ficar entre nós, como 
morador quatrocentão da cidade a que deu início. 
Retificou informes em relação à morte de Araribóia 
que, segundo ele, "nas lendas, andou morrendo três 
vezes". 

Publicou artigos sobre a história da Ilha do Gover
nador em seus primórdios. 

No trabalho "Guia de Pacobaíba nos anos quaren
ta". identificou a localização do rio Mauá, hoje re
duzido a invisível valeta, mas que deu o nome ao Barão 
e Visconde, ao Porto, à Praia. Localizou o documento 
original que menciona a sesmaria de Sebastiao Ro
drigues, que nao integra a famosa lista de Pizzaro. 

Em sua trajetória nesse campo, deu-nos Araribóia 
em Notícias, prefaciado pelo Almirante Benjamin 
Sodré, ex-presidente e baluarte desta Casa. Tem pron
tos Memórias e história da Ilha do Governador e 
Araribóia através dos documentos. 

Patente, vê-se bem, outra faceta do novel Aca
dêmico - a de pesquisador. História não é só expo
sição, não é só análise. É também pesquisa. 

Um dia, formulei-lhea pergunta : -Qual o núcleo 
fundamental de sua vocação? Surpreendeu-me a ins
tantaneidade da resposta: - A poesia! E reportou-se 
ao poema "Vocação", inserto na Ilha do Sido, acres
centando: "Quis ser a vida inteira apenas poeta. E es
pero servir-me da lira depois de aposentado". 

Na verdade, presumia outra a resposta . Ou a his
tória, pelo que acabo de expor, ou o magistério, pelo 
que tem sido. Afinal, passou toda a vida a lecionar. 
Criou e formou oito filhos, lutando em tantos colégios, 
a ponto de suplantar por vezes oito aulas diárias. 
Demais, formado em Direito, não se empolgou pela 
profissão, preferindo prosseguir nas lides docentes. 

-

Põe à prova a imaginaçao e dá colorido e substância às 
suas produções. 

De inúmeros de seus versos, poder-se-á dizer que 
são antes para refletir. que para declamar. 

Quatro dias após a morte da esposa, compôs-lhe 
um poema , do qual reproduzo duas quadras, repletas 
de emo;ão e musicalidade: 

Por que te foste embora, companheira, 
para luzir nos verdes de outro mar, 
se o meu caminho precisava ainda 
da luz que tinhas para o iluminar? 

Por que te foste, às pressas, tão ligeira, 
ser estrela de um céu que não se finda, 
numa tarde de junho mansa e linda, 
sem me avisares e sem me beijar? 

Nesses versos , transparecem a doçura e a sensi
bilidade · lírica de Luís Delfino, meu patrono neste 
Cenáculo. 

O livro termina com uma " Conversa em Tarde de 
Espera" entre o poeta e a amada, constituída de cinco 
estrofes e muitos versos , exceção para um vate de gosto 
acentuado para os poemas curtos. Relata conversa de 
trinta anos de covivência, para arrematar: 

Daqui pra frente é o silêncio 
da vigília que não sei. 
O luar de toda a estrada 
esfacelou-se em cascalho 
de saudade e nunca mais, 
e só me resta esperar 
a tarde roxa de mim, 
das andanças e avançadas 
e passos que não cheguei. 
Tu serás de novo a S tella 
na caminhada final 
de meu encontro com Deus. 

Este livro de poemas é um grito forte, angustiado, 
um grito muito amargo do vate que perdeu o seu luar. 

A despeito de tudo, José Inaldo mantém o equi
líbrio e a consdência do poeta. Não integra a legião dos 
que, por fugir à métrica e eliminar a rima, partem para 
o desconchavo, a vacuidade e as deformações da anti
poesia, assumindp posições absurdas no plano da cons
trução artística. 

O luar é uma constante em sua poesia. Engalana
lhe quase todos os poemas. Justifica-se com revelação 
inesperada, mais que isto, surpreendente: "Quando 
nasci, Dona Idalina, a parteira, levou-me ao quintal e 
ofereceu-me à lua. Minha mãe, quando soube, con
trariou-se. Era uma superstição. Várias vezes, lem
brou-me o fato: Quando me batizei, pediu que o frade, 
Frei Basílio Rower, me consagrasse a Nossa Senhora. O 
ser da Mater Dei foi uma verdade que se instalou em 
mim. Já o encanto pelo luar foi uma opção do incons- · 
ciente, em resposta carinhosa ao gesto da parteira". 

Já vos inoliquei as fontes, m<) 
análise da técnica do poeta que 1 

palavras prediletas com que jog 
outro sentido na construção das m 
chave de sua poesia, expressa em ve1 

Colhe-se, do exposto, que lhe 
Tasso da Silveira, traduzida nesta 
transfiguração da linguagem, é meti 

Por vezes, no mesmo poema, 
metáforas. Reparai nas duas qua <i 
amor" : 

Exaurimos em taças de alegria 
vinhos de estrelas do lagar da a· 
e morremos em leito de ambro! 
primaveras de beijos hora a hor 

Y Vide a segunda, em que se ap 
dos Anjos: 

Na memória do morto, um luar 
e cardumes de estrelas putrefat 
fedentinas de ocasos coagulado 
na aguadilha de sonho, gestos c 

Aguadilha, lembre-se, é o ' 
cadáver em decomposição. 

Não raro, transitiva verbos ini 
de maior efeito. Exemplo, este me 
matar do soneto "Enterro da infâno 

É preciso morrer definitivamen 
o menino que teima entre coisa 

Consigno um verbo pronomin: 
-usado transitivamente: 

Por essas solidões ensimesmam 
O cantor trouxe contribuição 

poesia no emprego do sido como pc 
ne de toda a sua elaboração poéti~ 
"caderno de memórias em linguage 

No prefácio, Lyad de Almeid2 
da intelectualidade fluminense, ass 
é bem uma ilha, "ligado que está à 
e à nossa alma". Opina que o aut 
lugar de destaque entre os melhor' 
da atualidade". 

Por seu turno, o excritor Jo: 
valho, que paira hoje no altiplano 
em crônica recente, subscreve este 
semestre que aparece assim um ca 
E adianta: "Devo dizer que nunc; 
essa obra prima" ("O Fluminense 
1986) : 

Voto com os dois ilustres flum 
meida e José Cândido. Junto a 1 

louvores. 
Toda a sua poesia oscila, tens 

e o não sido, que são todas as futur 
Ou anseios irrealizados que o dei: 
virta-se, porém, que não faz da llh 
toado de frustrações. 
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m1msmos, aUmcos e geográficos, mas livre, cada vez 
mais li \Te, saltando sobre os determinismos, na medida 
em que se abre à verdade, toma consciência, assume a 
direção do processo histórico" . Para afinal concluir: "A 
Histhria como um todo, de ponta a ponta do tempo, é 
edificada nos passos e nos gestos de cada homem. Deus 
assiste a História em seu plano providencial, sem tolher 
o homem que, em suas opções e omissões, livremente 
agindo, executará toda a rota do processo histórico 
preYisto por Deus". 

Nesta época filosófica e teOlogicamente tão con
fusa, é a concepção cristã da história que ele defende. 
No artigo, objeto do comentário, pairam marcas de 
Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, assim 
como, em vários poemas, há ressonâncias de São João 
da Cruz, o poeta da Noche Obscura. 

Faz, igualmente, o que considera pequena his
tória: a história local ou de episódios e acontecimentos 
menores, sem desconhecer-lhe a riqueza. 

Nesse tentâmen, procurou corrigir velhos erros a 
respeito dos primórdios de Magé, sua terra; constestou 
afirmações em torno do autêntico sesmeiro de Itaboraí 
e São Gonçalo. 

O manuseio direto e o comentário de documentos 
originais ou fontes primárias impressas, realiza-o como 
pesquisador. Tem prazer em "sherloquear nas entre
linhas'', a expressao é sua. 

Em páginas elucidativas, defendeu Araribóia, 
como personagem primeiro e importante da história 
niteroiense e o seu direito de ficar entre nós, como 
morador quatrocentão da cidade a que deu início. 
Retificou informes em relação à morte de Araribóia 
que, segundo ele, "nas lendas, andou morrendo três 
vezes". 

Publicou artigos sobre a história da Ilha do Gover
nador em seus primórdios. 

No trabalho "Guia de Pacobaíba nos anos quaren
ta''. identificou a localização do rio Mauá, hoje re
duzido a invisível valeta, mas que deu onomeaoBarão 
e Visconde, ao Porto, à Praia. Localizou o documento 
original que menciona a sesmaria de Sebasti!lo Ro
drigues, que na o integra a famosa lista de Pizzaro. 

Em sua trajetória nesse campo, deu-nos Araribóia 
em Notícias, prefaciado pelo Almirante Benjamin 
Sodré, ex-presidente e baluarte desta Casa. Tem pron
tos Memórias e história da Ilha do Governador e 
Araribóia através dos documentos. 

Patente, v~se bem, outra faceta do novel Aca
dêmico - a de pesquisador. História não é só expo
sição, não é só análise. É também pesquisa. 

Um dia, formulei-lhe a pergunta:- Qual o núcleo 
fundamental de sua vocação? Surpreendeu-me a ins
tantaneidade da resposta: - A poesia! E reportou-se 
ao poema "Vocação", inserto na Ilha do Sido, acres
centando: "Quis ser a vida inteira apenas poeta. E es
pero servir-me da lira depois de aposentado". 

Na verdade, presumia outra a resposta. Ou a his
tória, pelo que acabo de expor, ou o magistério, pelo 
que tem sido. Afinal, passou toda a vida a lecionar. 
Criou e formou oito filhos, lutando em tantos colégios, 
a ponto de suplantar por vezes oito aulas diárias . 
Demais, formado em Direito, não se empolgou pela 
profissão, preferindo prosseguir nas lides docentes. 

Põe à prova a imaginaç!lo e dá colorido e substância às 
suas produções. 

De inúmeros de seus versos, poder-se-á dizer que 
são antes para refletir, que para declamar. 

Quatro dias após a morte da esposa, compôs-lhe 
um poema, do qual reproduzo duas quadras, repletas 
de emoção e musicalidade: 

Por que te foste embora, companheira, 
para luzir nos verdes de outro mar, 
se o meu caminho precisava ainda 
da luz que tinhas para o iluminar? 

Por que te foste, às pressas, tão ligeira, 
ser estrela de um céu que não se finda, 
numa tarde de junho mansa e linda, 
sem me avisares e sem me beijar? 

Nesses versos, transparecem a doçura e a sensi
bilidade · lírica de Luís Delfino, meu patrono neste 
Cenáculo. 

O livro termina com uma "Conversa em Tarde de 
Espera" entre o poeta e a amada, constituída de cinco 
estrofes e muitos versos, exceção para um vate de gosto 
acentuado para os poemas curtos. Relata conversa de 
trinta anos de covivência, para arrematar: 

Daqui pra frente é o silêncio 
da vigília que não sei. 
O luar de toda a estrada 
esfacelou-se em cascalho 
de saudade e nunca mais, 
e só me resta esperar 
a tarde roxa de mim, 
das andanças e avançadas 
e passos que não cheguei. 
Tu serás de novo a Stella 
na caminhada final 
de meu encontro com Deus. 

Este livro de poemas é um grito forte, angustiado, 
um grito muito amargo do vate que perdeu o seu luar. 

A despeito de tudo, José Inaldo mantém o equi
líbrio e a consciência do poeta. Não integra a legião dos 
que, por f1,1gir à métrica e eliminar a rima, partem para 
o desconchavo, a vacuidade e as deformações da anti
poesia, assumindp posições absurdas no plano da cons
trução artística. 

O luar é uma constante em sua poesia. Engalana
lhe quase todos os poemas. Justifica-se com revelação 
inesperada, mais que isto, surpreendente: "Quando 
nasci, Dona Idalina, a parteira, levou-me ao quintal e 
ofereceu-me à lua. Minha mãe, quando soube, con
trariou-se. Era uma superstição. Vária5: vezes, lem
brou-me o fato: Quando me batizei, pediu que o frade, 
Frei Basílio Rower, me consagrasse a Nossa Senhora. O 
ser da Mater Dei foi uma verdade que se instalou em 
mim. Já o encanto pelo luar foi uma opção do incons- · 
ciente, em resposta carinhosa ao gesto da parteira". 

Já vos inoliquei as fontes , m<1-s iríamos longe na 
análise da técnica do poeta que recepcionamos. ·Há 
palavras prediletas com que joga imprimindo-lhes 
outro sentido na construção das metáforas, que são a 
chave de sua poesia, expressa em versos rítmicos. 

Colhe-se, do exposto, que lhe foi útil a lição de 
Tasso da Silveira, traduzida nesta frase: "Poesia é a 
transfiguração da linguagem, é metáfora". 

Por vezes, no mesmo poema, utiliza-se de várias 
metáforas. Reparai nas duas quadras de "Tempo de 
amor": 

Exaurimos em taças de alegria 
vinhos de estrelas do lagar da aurora 
e morremos em leito de ambrosia 
primaveras de beijos hora a hora .. 

Y Vide a segunda, em que se aproxima de Augusto 
dos Anjos: 

Na memória do morto, um luar extinto 
e cardumes de estrelas putrefatos, 
fedentinas de ocasos coagulados 
na aguadilha de sonho, gestos e atos. 

Aguadilha, lembre-se, é o caldo putrefato do 
cadáver em decomposição. 

Não raro, transitiva verbos intrasitivos, em busca 
de maior efeito. Exemplo, este morrer, no sentido de 
matar do soneto "Enterro da infância": 

É preciso morrer definitivamente 
o menino que teima entre coisas antigas. 

Consigno um verbo pronominal - ensimesmar-se 
-usado transitivamente: 

Por essas solidões ensimesmamos fráguas. 
O cantor trouxe contribuição muito sua à nossa 

poesia no emprego do sido como ponto de apoio ou cer
ne de toda a sua elaboração poética. Usou-o até como 
"caderno de memórias em linguagem poética". 

No prefácio, Lyad de Almeida, nome e expressão 
da intelectualidade fluminense, .assevera que o livro não 
é bem uma ilha, "ligado que está à nossa sensibilidade 
e à nossa alma". Opina que o autor "tem assegurado 
lugar de destaque entre os melhores poetas brasileiros 
da atualidade'' . 

Por seu turno, o excritor José Cândido' de Car
valho, que paira hoje no altiplano da ficção brasileira, 
em crônica recente, subscreve este juízo: "não é todo 
semestre que aparece assim um cantor tão moderno". 
E adianta: "Devo dizer que nunca mais vou esquecer 
essa obra prima" ("O Fluminense", 3 de outubro de 
1986) : 

Voto com os dois ilustres fluminenses, Lyad de Al
meida e José Cândido. Junto a minha voz aos seus 
louvores. 

Toda a sua poesia oscila, tensamente, entre o sido 
e o não sido, que são todas as futuridades não logradas. 
Ou anseios irrealizados que o deixaram· saudoso. Ad
virta-se, porém, que não faz da Ilha do Sido um amon
toado de frustrações. 

Tempo e eternidade, sido e não sido, verdes e 
ocasos, rosa e luar, infância e morte, roxo e vento, são 
expressões ou figuras que dão vida à sua poesia e se 
conotam -de outros significados, na construção dos 
símbolos. 

Atentai para esta brevíssima recolta, suficiente à 
revelação de sua força poética: 

Narcizados nos lagàs de nós mesmos, 
procuramos a face irrealizada 
enquanto o tempo flui sem tem10s sido. 

(Soneto existencial) 

Cavaleiros de tholas de nuncas, 
demandamos o graal do que não fomos 
e o projeto de nós morre vazio. 

(Outro soneto existencial) 

Bois que não tenho, ponho-os a pastar 
na fazenda quimércia do nunca 
e os engordo com ruminados verdes 
em campinas de apenas esperanças, 

(Soneto outonal) 

Acabou-se a elegia do não sido. 
Agora permaneço acontecido: 
meu filho. eu sou em ti perpetuamente! 

(Inácio José, in Oleiro de Vento) 

Com outra quadra , atendo aos créditos e ao poder 
criador do poeta, ponho termo às citações: 

A procissão dos Yerdes 'ai passando 
e as retinas enrugam-se falidas. 
A manhã prometida se esboroa 
num festival de auroras carcomidas. 

(Soneto do Tempo) 

Vez por outra faz crítica de livros, produç!lo de 
amigos: · 
"Dante em Niterói", a respeito da obra de Marco Luc
chesi; "Um morto na Praia" , sobre a de Carlos César 
Soares; "Esse incrível Pimentel", a propósito do livro 
de sonetos de Luís Antônio Pimentel, merecidamente 
dos mais celebrados intelectuais fluminenses. 

Senhoras e senhores: aí tendes, neste bre,·e comen
tário, uma idéia da contribuição cultural do novo 
Acadêmico, professor, poeta, historiador e pensador 
católico. O hominem integrum, que se conhece: no seu 
retraimento, na sua timidez, na sua modéstia, na sua 
bondade, no seu feitio moral e na sua fé. Com a cla
ridade do seu espírito, ele se propõe a trabalhar lado a 
lado de seus confrades e admiradores. E a dar de si pela 
glória do Cenáculo. 

Dileto amigo José Inaldo Alonso: Ao encerrar, não 
direi apenas, fiel à legenda acadêmica: Sede benvindo! 
Trago-vos esta mensagem afetuosa: 

Os nossos prenomes rimam, 
As nossas almas também, 
Somos irmãos que se estimam 
À luz do Deus de Belém. 
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NITERói- DIA DA CULTURA 
O Dia da Cultura - 5 de novembro- foi am

plamente comemorado pela Prefeitura de Niterói, en
volvendo todos os segmentos culturais da cidade. 

nas letras e na ciência e ajudam a projetar nacional
mente a cidade, foram homenageadas. 

de Niterói no cenário da cultura brasileira. 
O Prefeito Waldenir de Bragança assinou o de

creto que vincula o Coral da Cidade à Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura . A seguir, foram 
apresentadas duas peças históricas, incluídas na galeria 
de placas comemorativas do Teatro João Caetano- a 
placa de lançamento da pedra fundamental do prédio, 
datada de 1839 e recuperada pelo atual Governo, e a 
escultura de João Caetano, primeiro trabalho do artista 
plástico Honório Peçanha, em 1928. 

A programação, no Teatro Municipal João 
Caetano, foi elaborada pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e a Fundação Atividades Culturais, 
e teve a participação da Banda Municipal Santa Cecília 
e o Coral da Cidade, regidos pelo Maestro José Bernar
do de Sousa. Várias pessoas, que se projetam nas artes, 

O Prefeito W aldenir de Bragança discursou, 
dizendo da importância do evento, pela valorização da 
produção cultural e seus agentes, artistas que cultivam 
a poesia, a prosa, as artes em geral e se fazem dignos da 
comunidade, colocando Niterói em lugar de destaque 
no plano cultural do País . Daí a oportunidade das 
t10menagens que a cidade prestava a intelectuais que, 
diuturnainente, concorrem para o crescente prestígio 

PERSONALIDADES P~MIOS CULTURAIS 

Na foto. parte da mesa di
retora dos trabalhos come
morativos do Dia . da Cul
tura , presidida pelo Prefeito 
Waldenir de Bragança. À sua 
direita, o Vice-prefeito, Dr. 
Adílson Lopes, e o Secretário 
Municipal de Governo, Dr. 
Armindo D' Ascenção Silva. Á 
esquerda do Prefeito, o Se
cretário Municipal de Tra
balho e Bem-Estar Social, Dr. 
Carlos Tortelly Costa, o Se
cretário de Administração, Dr. · 
Lei r Moraes, o Diretor
Presidente do Grupo Flu
minense de Comunicação, Jor
nalista Alberto Torres, o Es
critor José Cândido de Car
valho, e o Ministro Geraldo 

Bezerra de MeneZes. do Con
selho Federal de Cultura. Em 
pé, .o Chefe do Cerimonial da 
Governadoria Municipal, Jor
nalista Carlos Ruas. 

. Ainda particip~am da 
mesa o Presidente dot:onselho 
Municipal de Cultura, Profes
sor Gilberto Emílio Chaudon, 
o·Pintor Quirino Campofiorito, 
o Escultor Honório Peçanha, o 
Maestro da Orquestra Sin
fônica Nacional da UFF, Chléo 
Goulart, o Diretor do Teatro 
Municipal João Caetano, 
Carlos Couto, e o Secretário 
Municipal de Educação e Cul
tura, Professor Horácio Pa
checo. 

CONSELHO MUNICIPAL 
DECULJURA 

O Conselho Municipal de 
Cultura, criado pelo Decreto 
no 4. 4.037, de 7 de novembro 
de 1983, pelo Prefeito W aldenir 
de Bragança, teve ampliado 
seu quadro de quinze para 
dezenove membros, pelo 
Decreto n° 4.880, de 5 de 
novembro de 1986. Os quinze 
primeiros foram reconduzidos, 
pois a mandato de três anos se 
extinguira, sendo nomeados os 
demais, pela . Portaria no 504, 
dadquela data . 

O Conselho ficou cons
tituído pelas seguintes per
sonalidades, representantes de 
órgão públicos, entidades par
ticulares e pessoas de notório 
saber e experiência no setor 

cultural: Professor Gilberto 
Emílio Chaudoh, designado 
Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura; Profes
sor Paulo de Almeida Campos; 
Luís Antônio Pimentel, 
Quirino Campofiorito; Lúcia 
Falkenberg, Almanir Grego, 
Vilmar de Abreu Lassance, 
Marcelo de lpanema, José 
Raymundo Martins Romêo, 
José Bernardo de Sousa, 
Sousa, Cônego Luiz Gonzaga 
de Castro Azevedo, Maria 
Pérola Sodré, Thalita de 
Oliveira Casadei, Honório 
Peçanha, Carlos Wehrs, Sohail 
Saud, Verônica Debellian Ac
cetta, Juliana Yanakiewa de 
Carvalho e Raymunda Vianna 
Magalhães. 

As solenidades come
morativas ao Dia da Cultura 
foram encerradas com a en
trega dos Prêmios Culturais 
Cidade de Niterói e Martim 
Afonso de Sousa a dez per
sonalidades de projeção no 
cenário cultural. 

O Prêmio Cultural Mar
tim Afonso de Sow~a foi con
ferido ao Jornalista Alberto 
Torres, ao Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, ao 
Professor José Raymundo 
Martins Romêo, ao Escritor 
Antônio Callado e à Bailarina 

Márcia Haydée, de acordo. com 
o Decreto n° 4.892, de 5 de 
novembro de 1986. O prêmio é 
simbolizado pela estatueta do 
índio Araribóia, medalha e 
diploma. 

O Prêmio Cultural Cidade 
de Niterói coube ao Professor 
Lealdino Soares Alcântara, o 
artista plástico Honório Pe
çanha, o Professor Quirino 
Campofiorito, o Escritor José 
Cândido de Carvalho, e ·o 
Professor Horácio Pacheco. O 
símbolo do prêmio é uma placa 
alusiva à homenagem e o res-

pectivo diploma, concedidos 
por pelo Decreto no 4.893, de 5 
de novembro de 1986. 

Nas fotos: O Ministro 
Geraldo Bezerrra de Menezes 
recebe o Prêmio Cultural Mar
tim Afonso de Sousa das mãõS 
do Prefeito Waldenir de 
Bragança e do Vice-Prefeito 
Adílson Lopes; o Jornalista Al
berto Torres recebe o prêmio, 
entregue pelo Prefeito Wal
denir de Bragança; e o Profes
sor Horácio Pacheco recebe o 
Prêmio Cidade de Niterói tam
bém das mãos do Prefeito. 
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Homenageado em Brasllia 
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Em 23 de setembro último, A conferência de abertura, 
comemorou-58, oficialmente, em presidida pelo Ministro Coquei
Brasília os quarenta anos do jo Costa, presidente do TST, 
Tribur:al Superior do Trabalho, coube ao jurista fluminense, oca
de que foi or!l8nizador e primei- sião em que lhe foi tributada 
ro presidente. o nosso colabora- homenagem especial, com o 
dor Dr. Geraldo Bezerra de Me- oferecimento de grande placa, 
nezes. O Tribunal e a Academia rememorando seu esforço pio
Brasileira de Direito do T raba- neiro. Estiveram presentes o 
lho promoveram, para festejar Presidente do Supremo T ribu
o evento, um congresso nacio- nal Federal, Ministros de Esta
na! de que participaram cansa- do e representantes de outros 
wad_Q.~juristas. . Tribunais Superiores. 
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VIANNA MOOG -0 MESTRE DE BANDEIRANTES E PIONEIROS 

om os livros em sucessivas edi· 
J .r -~ ções, louvados pela crítica e já 

~w···· . -~ reunidos na tiragem especial da 
~ Editora Delta, importa em dizer, 
·{ ~definitivamente consagrado nas 
. ~ _ _ letras, chega aos oitenta o Con· 

' selheiro Vianna Moog. 
.... --.-...o::: Generosamente convidado a falar sobre 
o evento em nome do Conselho - e com que honra 
o fazemos! - apressamo-nos em trazer ao colega e 
amigo o testemunho de nossa querência. Há, nesta 
Casa, indestrutível unanimidade na admiração pela 
vida e obra do mestre de Bandeirantes e Pioneiros. 

Filho de Marcos Moog, funcionário federal, e 
Maria da Glória Vianna Moog, professora pública, 
nasceu Clodomir Vianna Moog, que nas letras excluiu 
o prenome, em 28 de outubro de 1906, na cidade de São 
Leopoldo. 

Estudante, conheceu Frigga Câmara Moog, com 
quem se ca~ou a 18 de fevereiro de 1930, e ainda hoje 
lhe engalana a vida. Do casal, são filhos Anna Maria 
Rodrigues, Gilberto e Geraldo. A primeira, ilustre 
professora universitária, autora da primorosa tese An
tero de Quental- Símbolo da Cultura Portuguesa. 

Depois de freqüentar escolas e ginásios de São 
Leopoldo, Canoas (Colégio S. José, dos Irmãos Las· 
salistas), Hamburgo Novo (Colégio S. Jacó, dos Irmãos 
Lazaristas), e da capital gaúcha (Ginásio Júlio de Cas· 
tilhos), depois de sonhar com "a bela farda do cadete", 
o que se justifica pelo fascínio da carreira militar sobre 

· a juventude riograndense, encaminhou-se para o curso . 
jurídico, na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde 
se matriculou em 1925. 

Foi, aos vinte e três anos, o arrebatado orador da 
turma na solenidade de colação do grau, em 9 de ja
neiro de 1930. Ao discurso, entremeado de aspirações, 
predominantemente voltadas à vida pública, não fal· 
taram, próprio do tempo, as conclamações ou rasgos à 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mas em termos 
indefinidos, "de entidades metafislcas e sem a nítida. 
consciência da injustiça social", reconheceria ·mais tar· 
de o tribuno universitário. 

Jovem, entregou-se às lutas políticas, e, posterior· 
mente, no retomo da Amazônia, ao jornalismo, atin· 
gindo a direção da "Folha da Tarde", de Porto Alegre. 

Participou do movimento revolucionário de 30, do 
qual viria a desencantar-se. Revelou-se partidário da 
revolução constitucionalista de 32, o suficiente para 
que o fiscal do imposto de consumo, nomeado por con· 
curso em dezembro de 1926, fosse removido, melhor, 
deportado dos Pampas para a Amazônia. Era o exílio 
que se lhe impunha. 

Num parêntesis, acentue-se que, em quadras 
diversas, foram seus companheiros de profissão e 
homens de letras, Múcio Leão, Amando Fontes e 
Rafael Corrêa de Oliveira, todos mui honrados na com· 
panhia de Cervantes, "agente fiscal do imposto de con· 
sumo na Espanha, no séwlo XVI". No seu ofício, 
Miguel de Cervantes Saavedra descobriu · os tipos no 
dizer de Vianna Moog- ''que iam formar mais tarde o 
pano de fundo de seu D. Quixote". De outro lado, 
apon_ta o discípulo Mateus, que fora publicano. como 
patrono da classe. Daí o título de um dos seus folhetos 
Nós, os Publicanos (1946, Livraria do Globo). 

Se o castigo resultou no naufrágio de suas am· 
bições políticas, abriu-lhe o ensejo de conhecer o Bras O, 
além de despertar-lhe o amor pelas letras ou a vocação 
literária. Aludiu, em suas locubrações distantes, à 
"chama interior" dos que escrevem e ao "júbllo dos 
momentos fugazes da criação". 

Deus louvado, pelo exílio de Vianna Moog, causa 
remota do enriquecimento de nosso patrimônio cul· 
tural. 

Em O Ciclo do Ouro Negro (1936, Uvraria do 
Globo), com impressionante lucidez, define a Ama· 
zônia: "fechada, húmida, sombria e mal preparada 
para o homem". A publicação fez jus ao encômio de 
Monteiro Lobato. 

No volume Heróis e Decadência? (1934, Editora 
Guanabara), há reflexões sobre o humor, que ele con· 
sidera "eterna antítese entre o Ideal e a realidade". 

Põe-no, risonhamente, a serviço da crítica. Nessa obra 
de estréia, dá-nos os retratos de Petrônio, Cervantes e 
Machado de Assis. 

Escreveu os dois trabalhos na Amazônia. Tornao· 
do ao Rio Grande, editou Novas Cartas Persas (1937, 
Livraria do Globo), que se resume na sátira social e 
política. Mais política que social. · 

Excelente escritor, tem a nitidez, a fluência, a 
agilidade, o poder de comunicação e a ironia do autor 
de A Cidade e as Serras. É o mais que podefia afirmar 
de sua expressão literária. Não só lhe retraçou o perfil e 
o itinerário, explorou-lhe o manancial em Eça de 
Queiroz e o Século XIX (1938, Livraria do Globo). · 

Críticos de prol manifestaram-se acerca do livro. 
Recolhemos dois pronunciamentos. Autor de ensaio 
sobre Eça, Álvaro Lins não hesitou em declarar que a 
produção de Vianna Moog é o mais perfeito estudo 
consagrado ao escritor de além-mar. A seu turno, Tris
tão de Ataíde a ele se reportou em termos lisonjeiros: 
"um livro serenamente luminoso e belo". 

Preito justíssimo o do ensaísta braslleiro ao "pobre 
homem da Póvoa do Vanim", se atentarmos na do
minante presença .do estilista de Primo Basílio na li· 
teratura brasileira. 

Este excerto prova o seu entusiasmo pelo bio
grafado: 

"O estilo de Eça! Aquilo é a um tempo música e 
geometria, dança e poesia, poesia e arquitetura. 
Fluido, claro, translúcido, vitaminado, macio como · 
berceuse e capaz também das ressonâncias do bronze, 
submisso a todos os gêneros, nunca houve em tempo ai· 
gum, à disposição de um artista, mais maravllhoso ins· 
trumento de realização de beleza e vida no espaço bi· 
dimensional do papel" (Oração acadêmica). 

D~dlcou belo tópico à morte do romancista, de que 
trasiadamos o arremate: "lJm sino ao longe bate 
qu~tro pancadas. O calendário marca 16 de agosto de 
1900. O século também tinha terminado". 

Vai para oitenta e seis anos que cerrou os olhos. 
Malgrado os erros em que tenha incidido, Eça é o mes
mo. O prodigioso escritor de ontem e de hoje. O mestre 
da "prosa de ficção", para nos expressarmos à maneira 
de Lúcia Miguel Pereira (Prosa de Ficção, 1957, Lf. 
vraria José Olímpio). 

A admiração levou o prosador gaúcho à seleção e à 
peça introdutória de Eça de Queiroz - Homens e 
Idéias do Século XIX- Antologia (Livraria Dois Mun· 
dos Editora Ltda., Rio de Janeiro, s.d.). No volume, 
reitera a assertiva de ser aquele romancista "o escritor 
mais característico de sua época". E adiantou: 

"Nem Dickens, nem Balzac, nem Zola, nenhum 
foi mais representativo, mais identificado com a alma 
de sua época, mais absoluta e irrestritamente ligado ao 
espírito do seu tempo. Em sua obra, mais que em 
qualquer outra, repercutiram todos os acontecimentos, 
todas as revoluções, todos os movimentos e revelações 
da passada centúria". 

Um Rio Imita o Reno (1939, Livraria do Globo), 
seu primeiro romance e sua obra-prima no plano fic· 
cionista, conquistou, em 1939, o prêmio da Fundação 
Graça Aranha. Em verdade, consolidou-lhe o renome 
literário e assegurou-lhe a presença no painel da ficção 
brasileira. 

Há muito de ensaio nestas páginas. Estão impreg· 
nadas de sua época, de sua região, de seu meio social, 
gente, costumes, formação e caráter. Afinal, conforme 
Stendhal, em Le Rouge et Le Noir, "o romance é um 
espelho ao longo do caminho". Justificam-se as agudas 
observações em torno da colonização alemã no sul do 
país. 

É de louvar-se, como o fez Miguel VeUinho, não 
apenas a sobriedade e a síntese, senão o sentido ar· 
quitetônico do romance. 

Também integra sua obra romanesca Uma Jan
gada para Ulisses (1959, Livraria do Globo). 

Em Troia (1962, Editora Civllização Brasileira), 
descobre-nos o México, na "narrativa dos amores de 
um diplomata braslleiro com uma bela mestiça da raça 
que Cortez dominou", reparo de Elmano Cardim, 
saudando-o no Instituto Histórico. Do ficdonista, esta 
confidência: "Troia foi escrita em vinte e três dias. 

Depois levei seis meses polindo, acertando" (in "Bo· 
letim do Cons. Fed. de Cultura", out.-dez. de 1976, 
pág. 124). Em qualquer gênero não dispensa o "lavor 
literário". 

Em Busca de Lincoln (1968, Editora Civilização 
Brasileira) incorporou-o à legião dos que estudaram a 
vida do grande estadista. Na copiosa bibliografia lin· 
coineana, destaque-se o meticuloso William Herdnon, 
seu companheiro de escritório da advocacia, "o mais 
típico, o mais famoso e ainda hoje o mais clássico dos 
seus biógrafos", no julgamento do analista brasileiro. 
Com o intuito de desfazer enganos, pesquisador de 
primeira ordem, entregou-se ao exame da formação do 
seu herói, além de focalizá-lo no tempo e no espaço. 

Lindolfo Collor e a Questão Social é trabalho de 
ensaísta. Indica-lhe o ingresso no Instituto Histórico e 
Geográfico Braslleiro, em 16 de novembro de 1977. 

Retraçou a vida do primeiro Ministro do Trabalho 
do Brasll (26 de novembro de 1930 a 4 de abril de 
1932), fixando-se, sem desfiguração, no jornalista, no 
político e no revolucionário. 

Velho admirador, desde 1922, de Lindolfo Boeckel 
CoUor, este vincou-lhe a mocidade. Não perdia seus 
vigorosos artigos políticos, estampados em "A Fede
ração", órgão do Partido Republicano riograndense, 
fundado por Júlio de Castilhos, ao tempo sob a direção 
de Borges de Medeiros. Mais tarde, esses artigos foram 
reunidos em volume. 

No Rio Grande do Sul, célebres à época as lutas 
"entre republicanos e libertadores, entre picapaus e 
maragatos", representados por borgistas e assislstas. 

Frisa que o Ministro da Pasta da Revolução "não 
procedia da Fronteira, nem da Serra". Era seu con· 
terrâneo, "originário da região colonial alemã", das 
margens do Rio dos Sinos. Ambos pequenos bur· 
gueses, nascidos em São Leopoldo, fundada por José 
Feliciano Fernandes Pinheiro, que ostentava o título de 
Visconde, vinculado àquela cidade. 

Na retrospectiva dos tempos de juventude, relem· 
bra·se dos próceres políticos gaúchos: "de um Borges 
de Medeiros, de Caçapava; de um Getúlio Vargas, de 
S. Borja; de um João Neves da Fontoura, de Cachoeira; 
de um Oswaldo Aranha, de Alegrete ou de um Mau· 
rício Cardoso, de Porto Alegre, astros maiores, diz ele, 
dos momentos estelares que o Rio Grande Iria viver", 
ao lado dos quais "Lindolfo CoUor não ficaria deslo· 
cado". 

No comício pela reeleição de seu ídolo à Câmara 
Federal, fato inesquecível de sua passageira vida po· 
lítica, encerrou a fala, com este fecho, bom atestado de 
vibração universitária: "Que as palmas, as homena· 
gens, as glórias, os êxitos e triunfos que a vida lhe 
reserva, Sr. Lindolfo Collor, continuem por mim esta 
saudação". 

De extremo rigor, a alusão aos "versos mediocres" 
do amigo. O juízo crítico é dele. De Elogios e Símbolos, 
chegou a afirmar, ao jeito paradoxal dos modernistas: 
"Não li e não gostei". Compreende-se que o próprio 
autor arrematasse nas livrarias o saldo de sua obra 
poética. 

Como os escritos políticos, impressionaram-no o 
parecer do Deputado Federal, prolatado na Câmara, a 
respeito do "Convênio de Montevidéu" e as exemplares 
exposições de motivo dirigidas ao Chefe do Governo, 
correspondentes às primeir•s leis trabalhistas do pe· 
ríodo revolucionário, em especial as relacionadas às 
comissões mistas de conciliação e organização das das· 
ses profissionais, a que nàs reportamos em livros es· 
. pecializados de Direito do Trabalho. 

A ONU e os Problemas Sociais do Nosso Tempo 
(1965, Editora Civllização Braslleira), que logrou 
aplauso de Austregésllo de Ataíde, traduz sua presen· 
ça, em 1950, como representante do Brasll junto à 
Comissão de Questões Sociais das Nações Unidas, com 
a participação nas reuniões de Nova Iorque e Genebra. 

Assinale-se, de passagem, que, em 1952, foi eleito 
pelo Conselho lnteramericano Cultural, para represen· 
tar o Brasil na Comissão de Ação Cultural da Orga· 
nização dos Estados Americanos, com sede no México, 
da qual foi presidente. 

Verdadeiro desafio en. a usca de novas opções à 
nossa literatura, a conferência pronunciada no Ita· 
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marati, em 1942, sob o título Uma Interpretação da 
Literatura Brasileira (Edição da Casa do Estudante do 
Brasil), quando desenvolveu a famosa tese do "ar· 
quipélago cultural". 

O importante trabalho, divulgado em vários 
idiomas, provocou debates e controvérsias . 

Não nos dispensamos de oferecer a síntese do per
suasivo arrazoado que o levou àquela proposição. Aqui 
está: 

"Um dia, decep, ,nado de nossos métodos de in· 
terpretação da literatura brasileira, sobretudo do 
método unitário e cronológico que lhe era quase in· 
variavelmente aplicado, em detrimento de altíssimas 
expressões de nossas culturas regionais, propus que se 
considerasse o Brasil não como um continente cultural, 
mas como um arquipélago com sete ilhas de culturas 
autônomas e diferenciadas: a Amazônia, o Nordeste, a 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e a 
Metrópole. Lá onde predominassem o mesmo clima, a 
mesma geografia, as mesmas formas de produção os 
mesmos estilos de vida - lá encontrar-se-iam núcleos 
culturais hom~êneos e diferenciados". 

E aduzia: "Estava eu portanto com minhas ilhas 
bem definidas - geográfica, histórica, política, social 
e economicamente bem caracterizadas- e podia agora 
situar os nossos escritores, sobretudo os grandes nomes 
da província que nOssas histórias literárias injustamen
te relegavam para segundo plano, em suas respectivas 
regiões culturais''. 

A proposta não era de todo abrangente, tanto que, 
após indicar Alcydes Maya, seu predecessor imediato 
na Casa de Machado de Assis, como "o representante 
típico do núeleo cultural riograndense", com vistas a 
Ruínas Vivas e Alma Bárbara, o autor confessou a im
possibilidade de confinar numa das Uhas o primeiro 
ocupante Aluísio de Azevedo. · 

Hodiernamente, por força do incontido progres· 
so dos meios de comunicação, a consciência brasileira 
vai conquistando espaços, com o fortalecimento de sua 
força integradora, quer em face · do regionallsmo, quer 
dos usos e costumes das correntes imigratórias. Trata· 
se de corretivo à marginalização n_acional, que opera 
concomitantemente, com outros fatores. Sob essa ótica, 
alterou-se, nos últimos ciqÜenta anos, a própria 
geografia cultural riograndense. 

A despeito dessas considerações, realçamos a 
magnitude da contribuição de Vianna Moog pelos ân
gulos novos que abriu ao problema, no distante 1942. 
Foi bem um minuano, com o seu assobio de alerta, a 
varrer, não "o tapete verde ou a ondulação das coxilhas 
riograndenses'', e sim os nossos velhos quadros ou ce· 
nários culturais. 

Antes de nos debruçarmos sobre Bandeirantes e
Pioneiros , seja-nos lícito registrar-lhe o ingresso, em 
1945, na Academia BrasUeira, com sua "jovem ma· 
turidade" e "largos ombrO$ de atleta", já que "não 
havia dobrado o famoso quadro dos quarenta". O 
reparo é de Tristão de Ataíde, no discurso com que o 
recepcionou naquele reduto das letras • 

Em sua oração, o recipiendário comprometeu-se a 
lutar "pelo restabelecimento, permanência e conti
nuidade daqueles valores morais e espirituais que 
fazem, ao lado da justiça social, e só eles, a grandeza 
das nações". 

Sua cadeira, patronímica de Basílio da Gama, fora 
ocupada, há pouco mencionamos, por Aluísio de 
Azevedo e Alcides Maya. O primeiro detentor, o grande 
romancista "dos nossos cortiços, das nossas casas de 
pensão, das nossas ruas e vielas" .. O segundo, ainda no 
seu julgamento, "a maior glória literária do Rio Gran· 
dedo Sul''. 

Depois de divisar a Amazônia, o sertão, o litoral, 
as montanhas mineiras, as nossas cidades, os nossos 
rios, as nossas serras e os nossos vales, advertiu: "den· 
tro deste cenário vi também o homem: o caboclo, o nor· 
destino, o imigrante". E exclamou, enfaticamente: "Eu 
vi o Brasil!" 

Por igual, viu os Estados Unidos. Basta dizer _que, 
de 1946 a 1950, serviu na Delegacia do Tesouro Bra· 
sileiro de Nova Iorque, sem falar nos períodos menores 
de permanência. Pesquiso-.. num e noutro país e 
acumulou "razoável acervo de impressões e reftexões". 
É muito expressivo que encimasse os originais ou 
anotações que acumulara, ainda ganga bruta, com as 
expressões: "Pare, Olhe, Escute". Stop, Look, Listen, 
- - Talvez por isso; declare no prefácio que o võlume 
é "fruto antes de observação direta dos dois países que 
de investigações livrescas, ainda que por vezes - ob· 
serva - possa dar a impressão do contrário". Vislum
bramos na afirniativa eloqüente demonstração de 
modéstia. Nada mais. Convenhamos em que o paralelo 
entre duas culturas ou o confronto de «!uas civiliza
ções, com a mestria e segurança com que se houve, não 
se ergue apenas com "observação direta". Não haja 
dúvida, sua obra é de historiador, de pensador, de 
sociólogo. E também de homem de letras. 

No longo decênio em que reteve os originais, re· 
passando-os, ampliando-os, acenou com a eoúzrafe 
"Conquistadores e Colonizadores", a pretexto de 
evidenciar, em sua singularidade, o papel de uns e 
outros, para afinal chegar ao título definitivo do maior 
dos seus livros: Bandeirantes e Pioneiros . 

No tocante a essas palavras, assim se exprimiu 
numa entrevista, a revelar a chave do livro: "Ban· 
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deirante é o homem que se aventura numa empreitada 
varonil em busca de riquezas, deixando mulher e filhos, 
e depois volta para a casa. Pioneiro é aquele que parte 
com a família para estabelecer raízes, para colonizar a 
terra. O bandeirante é predatório, o pioneiro é orgâ· 
nico, leva a civilização com ele" (in "Boletim do Cons. 
Fed. de Cultura", out. ·dez. de 1976, pág. 129). 

Com a edição originária de 1964, atingiu a 15a em 
1985 (Editora Civilização BrasUeira). Traduziram-no 
mundo afora. Tem curso na América do Norte (Ban
deirantes and Pionners - George Brasiller, Inc. New 
York), na França (Décicheurs et Pionniers - Galli
mard, Paris) e na Espanha (Bandeirantes y Pioneros) 
-Cultura Hispanica, Madrid). 

O livro ratüica a presença do autor em nossa cul
tura na condição de intérprete do Brasil. É essencial ao 
conhecimento de nossos valores históricos e de nossa 
evolução. Para dizer tudo, quanto à representatividade 
brasileira, colocâmo-lo ao lado de O Brasil Social, de 
Sílvio Romero; Os Sertões, de Euclides da Cunha; A 
Organização Nacional Brasileira, de Alberto Torres; 
Populações Meridionais do Brasil, de Oliveira Vianna; 
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre; Raízes do 
Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e raríssimos 
outros. 

Historiador moderno, apoiado em fontes autên
ticas, mostra-se capaz de decifrá-las. Louvamos-lhe a 
sensibilidade ao revelar a alma das duas Nações. 
Magistrais a interpretação e o paralelo a que procede 
de dois acontecimentos históricos e sócio-culturais de 
reflexos decisivos nos destinos do povo brasileiro e do 
povo americano, e que tanto distinguem a evolução de 
ambos. -

Se é inquestionável o conceito de Capistrano de 
Abreu de ser impossível escrever-se a história do Bras H, 
ignorando-se .a história dos jesuítas, é certo que não se 
pode concebê-la sem ter em conta o labor dos ban
deirantes. 

Srs. Conselheiros: Ao que sabemos, Vianna Moog 
volta-se, ainda hoje, à elaboração ou conclusão de 
novos trabalhos. Quer dizer: chega aos oitenta "sem 
saudades de si mesmo", na encantadora expressão de 
Machado de Assis no Memorial de Aires. 

Pobre de engenho e arte, conscientemente, po
demos afirmar, Conselheiro Vianna Moog, que outro 
deveria ser o apregoador dos vossos méritos, outro o in
térprete do Conselho. Com esta düerença ou esta cer· 
teza: ninguém nos suplantaria na admiração pelo es
critor que abriu rumos à cultura brasileira, e no res· 
peito à figura que, por sua modéstia, polidez ~ mo
deração, por seu convívio afetuoso e feitio moral, se 
constitui num modelo de bondade e dignidade hu
mana. 
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Evaristo de Morais Filho 
Geraldo Bezerra de Menezes . 

Regozijo-me com a indicação de Evaristo de 
Morais Filho para o Conselho Federal de Cul 
tura, tal a admiração que lhe consagro, tais os 
vínculos que nos unem : Somos velhos amigos, 
companheiros de sonhos e lutas de outrora. 

Começo por homenagear-lhe o pai , Evaristo 
de Morais, nome aureolado. Na presidência do 
diretório da Faculdade, convidei -o, em 1936, 
para falar aos universitários fluminenses sobre a 
ad vocacia criminal. Falou "ex catedra", visto 
qu e uma autoridade na tribuna do júri. 

O meu apreço pelo grande advogado e escri
tor de "A Campanha Abolicionista" 
consolidou-se ao inteirar-me de sua posição his
tórica. rasgando rumos, seja ao publicar, em 
1905. ' 'Apontamentos de Direito Operário", 
seja ao responder pela Consultoria Jurídica do 
Ministerio do Trabalho, ao tempo de Lindolfo 
Collor. 

O filho guarda -lhe o nome. A bem dizer, 
enaltece-o. 

Concluiu o curso jurídico em 193 7. Anos de
pois. li cenciou-se em Filosofia. Por concurso, 
atingiu as cátedras das Faculdadés que o aco- · 
lheram na vida universitária. 

Iniciou as atividades públicas em 1934, na 
· condição de Secretário da Comissão Mixta de 
Cnn..:iliaçào. destinada a solucionar os dissídios 
coletivos do ;trabalho. 

Vim a conhecê-lo em 19 38, ano em que ini
ciei a carreira na magistratura do trabalho. 

Foi Procurador Regional da Justiça do Tra
balho na Bahia e ascendeu à Procuradoria Ge
ral. junto ao Tribunal Superior. Juiz dessa 
Corte. adm irei -o, e muito , pela competência e 
equilíbrio, retidão de atitudes e sensibilidade so
cia l. 

Estreou. nas letras jurídicas com a monogra
fia "Trabalho a Domicilio e Contrato de ;rraba
lho" . de 1943, seguida de "O Contrato de Tra
balho' ' , "A Justa Causa na Rescisão do 
Contrato de Trabalho", " O Problema do Sindi
cato Único no Brasil", em que se detem nos seus 
fundamentos sociológicos. A cátedra universi
tária ele a conquistou com a tese "O Contrato 
de Trabalho como Elemento de Empresa··. 
Publicou, em 1960, " Sucessão nas Obrigações e 
a Teoria da Empresa" , em dois volumes, re
ve lando conhecimentos jurídicos que ultrapas
savam os limites do "novum ius" do trabalho. 
Relaciono os "Pareceres'\ coordenados em 
li vro . Para não me ater a outros tomos de sua 
copiosa cont ribuição laborista, cinjo me a indi
car. por ultimo, ·'Tratado Elementar de Direito 
do Trabalho", com três edições. 

São livros eruditos e completos, que mantêm 
uma linha de coerência. Alem de lhe firmarem o 
nome. deram maior consistência doutrinária à 
hihlio~rnfia especializada nacional. 

Do-exerci cio do magisterio superior, foi afas
tado --ex abrupto'' e sem alicerce legal. A injus-

tiça não o levou ao desespero. Trouxe-lhe novas 
forças e serviu-lhe de alento ao oficio de escri -

tor. Ai está. Evaristo de Morais e a sua circuns
tância. num possível lembrete de Ortega. 

Prosseguindo. deixem-me evocar o nosso 
con l' i\;in. entre 1946 e 1953, no Curso de Espe
cialila<;:io de Direito do Trabalho. mantido pelo 
Ministerio e dedicado a representantes classistas 
e ad vogados. Tivemos ao nosso làdo, e são 
lembranças inefáveis, Dorval Lacerda, Astolfo 
Serra. Delio Maranhão, Moacyr Yeloso Car
doso de Oliveira e Jorge Severiano Ribeiro. A 
comprovar a seriedade e elevação do Curso, re
gi stro que o freqÜentaram dois atuais eminentes 
Mini stros do Supremo Tribunal Federal, Luis 
Octavio Gallotti e Aldir· Passarinho. 

Ainda no plano do magisterio, participei com 
o mestre Evaristo de Morais de bancas exami
nadoras para o provimento de cátedras universi
tárias. tal como ocorreu no ultimo e recente 
pleito da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. 

Fazendo-lhe justiça, a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro conferiu -lhe o titulo de Pro
fe ssor Emerito. Por igual. a coroar-lhe as ativi-
dades docentes , a exemplo das Universidades 
europe1as, em sua honra, publicou-se o "Curso 
de Direito do Trabalho", com a colaboração de 

1 .juristas nacionais e estrangeiros. 
Ambos participamos das Comissões Ela

boradoras do Anteprojeto do Código P;·oces
sual do Trabalho e da Lei de Greve e Processa
mento dos Dissidios Coletivos, a última sob a · 
presidência de Tancredo Neves, à época Mi
nistro da Justiça. 

Pelos meritos do autor do anteprojeto do Có
digo do Trabalho e por Sll!l projeção no ensino e 
nas letras jurídicas, enobreceu-me o prefácio 
com <l_Ue brindou a segunda edição de meu livro 
·•o D~reito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Const ituição". 

As produções literárias, sociológicas e filosó
ficas de Evaristo de Morais Filho são ilustrati
vas de sua multiforme atuação cultural. O ponto 
de partida: "Profetas de um Mundo que 
Morre", de 1946, com adequado e penetrante 
enfo'que da vida e obra de Gabriel D'Annunzio. 
Seguem-se "Francisco Sanches e a Duvida Me
tódica na Renascença Portu11_uesa", de 1953, em 
que ressai a lucida introduçao atinente à voca
ção dos estudos filosóficos em Portugal; "Au
gusto Comte e o Pensamento Filosófico Con-

. temporâneo··, de 1957; Elogio .a Tristão de 
Ataidc. no discurso da glória literária na Acade-

·-mia Brasileira. alem dos ensaios não só de pes
quisa cu ltural, mas de exegese e critica, em que 
se fixa na obra de Tavares Bastos, Tobias· 
Barreto, Silvio Romero e Ruy Barbosa. 

No volu me "Medo à Utopia" (Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira , 1985). passa eni revista o pen
samento social dos dois citados mestres da Es- · 
cola do Recife. presos ao "cientificismo .. então 
em voga. 

Eis a figura admirável que aco lhemos, cordia l 
c festivamente, no Conselho Federal de Cultura . 
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~~ ··Esta lo~x~~ra,Jtdi:ou"'bro~~8Í~ 
JEvari-;tfD de Mora~;Fmu» ~ / 

_j_ée~-r~f/ P:ll1ei__ 
lk!\OÚjo me com a indicação de Eva riMo de 

Morai' 1-'ilho para o Conselho Federal de Cul
tura, tu! a admiração que lhe consagro, tais os 
vínculos que nos unem, Somos .velho$ amigos. 
companhc~ros de sonhos e luta ~ de outrorn. 

Começo por homenagea r-lhe o pai, Evaristo 
de Mornis, nome au reolado. Na pre~idénc'a do 
dirctóno da Faculdade, convidei-o, em 1936, 

1' para fa lar aos universitários fluminenses sobre a 
advocucia criminal. Falou "ex catedra", visto 
<IUC uma autoridade na tribuna do júri. 

O meu urrrcço pelo grande n<ivogudo c cscr~ 
1\lr de .K.:.6. CnmpunhA il!lnliclqoiHll 
consolidou 'c ao inrcirar-me de sua posição his
tórica. ra,gando rumos, seja no publicar, em 
1905 , , fillon!amcntos.. .!k Qirl:iul Operário--:-" 
~cju WJ rc,pondcr pda Consultoriu Juridicn do 
Min i,ti:rio do Trab3lho, ao tempo de Lindolfo 
Collor. 

O filho guarda lhe o nome. A bem diz~r, 
enal tece-o. 

Contluiu o cur~o jurídico em 1\137. Anos dc
pni'i. licenciou :,e em Fi losofia. Por con..:ur[)u. 
mingiu a~ ciJtedrus das fuculdr. d~s que o uco 
lhcrum tHt 'adn unhcr',itúriu. 

Iniciou a•; a tividades públicas em i93.4, nu 
condição de Secretário dn Comissão Mix ta de 
t 'on~:iliaçtlo. dc,tinada a sotucic-nar os db~idio!'t 
cokli\llS do ;trabalho. 

Vim u conhecê-lo em 1933, 1\llO em que ini
ciei a carreira na magistratura do trabalho. 

Foi l'rocumuor Rl~&ional da Justiça do Tru· 
hnlhn llll ll nhíu c "'~~mlcu Li l'ro~urudorilt Gc 
1n l. ju ntu no f ril,uual Supetiur. Juiz t.lcssn 
Conr. udml rc l o, I! muito, pela competência C! 

equilíbrio, rctidno de ntitudcs e sensibilidade so
cia l. 

b trcoll nas letras jurídicas com a mcmogrn· 
fin"((rraba'thQ,!!. Domicílio c ~dc.J:r.allil
Jlll!.~ ~ 1943, seguida de 'i<o ~de Tra
halll.lJ.: ' .,. ..ó. J u s !J! 5k ~ ill!. Jiti_c.i s..à o ilil 
~ _d!:. 't:rabiUhD J Problema iliLSiruii· 
.9!!!2. ~~em que 'e detém nos seus 
lumhuncnlos sociológicos. A ci!l~ra universi· 
tárin ele u con4uistou com a tese :0. Contra~ 
~ Trabalho ~ ~ .dt!. Fi!nP= . 
Publícou,em 1960, ~tlll-S-~eu 

.a -~ ~, em dois volumes, r1· 
velando couhecimentos jurídico> ~uc ultrapas· 
" ' vam os limites do?"novum jys~o trabalho. 
l{claciono os :;t Pareceres": coordenados em 
livro. Para não me Hter a outros tomos de sua 
..:op io~a contribuição laborista, cinjo-me a indi 
cur. pnr úlli,mo.""Trutac.lo Elementar de Direito 
do l'ruhu lho , com Ires ediçô~_& . 

Stio livro< ~ rudi tos c complctna, que man têm 
u111 .1 linlln de l.!ocrCnciu. Além de lhe firmurcm o 
ntlllll' . ~krarn maior consist6ncj.,·.duutrinilri"l. t\ 
l1ihliocralia especializada nac:onãl. 

Di exerdciÓ do magistério superic'r. r01 ofas
wdo -r9. l!Qrupto'We ~em alicerce legal. A in jusli . - . 

tu;a nuo o levou ao dcse.,pcro. Trouxe- lhe novas 
1 , forças e serviu-lhe de e lemo ao oficio de ~lfér i -

-' I t; _ .t 1 

tor. Ai está. Evariste de Morais c a sua circuns
tância. num possível lembrete de Ortcga. 

Prosseguindo. deixem -me evocar o nosso 
convi\'·;,,_ ~nlr~ I ~46 ~ 1953, no é urso de bpc· 
cialit:t,·:io de I> i rei to do Trabalho. mantido pelo 
Mini>tério e d··dicado a representantes classistaf 
e advogados. Taemos ao nosso lado, e são 
lembranças ir.efitveis, Dorvul Lac~rda, Astolfo 
Serra. Delio Maranhão, Moacy r Veloso Car
d,> so de Oliv~irn e Jor11e Sevenono Ribeiro . A 
comprovar u >cri~uodc c clevaçiio do Curso, re 
gi , tro 4ue o frcq ~cnturam dois atuais eminentes 
M111i"rus do Supremo Tribunal Federal, Luis 
O.:ravio Galloui e Ald ir Passarinho. 

Ainda no plano do mngistério, participei com 
o mestre Evariste de Morais de bancas C)(ami
IHtdoras para o pr Jvimento de cittednu uni-.crsi
târius. ta l como ocor reu no ultimo e rc:cntc 
pleito da Fnc uldade de Direito da Universidade 
tlc São Paulo. 

FatCIHJo·lhe ju~tiça. a Uni,:ersidade Federal 
do Rio de Janeiro conferiu-lhe o titv!o de Pro
l~~'"' Emcriw. Por igunl. a corour li1c n> Jtivi
dadl"•, Uo..:cnt~~. :t ex( mplo do.~ .. Uni \'C~Cadcs 
ewopc1as. em ~un hon r.a, publicou-se o Curs.11. 

.Jh;.Dtreito \!!Llt:alljjllu:i'41
, com a colaboração de 

.Juristas nacionais e estrr.ngeiros. 
Ambos participamos das Comissões Eln

borndoras do Antcpwjeto do Código P.-oces
sual drJ Trab:,lho e da Lei de Greve c Processa
mento do~ Dissiclius Coletivos, n ultima sob n · 

' prc~idênciu de Tuncrcdo Nrve,, r\ cpocn Mi 
nistro du Justiça. 

Pelos méritos do autor do anteprojeto do Có
digo do Trabulho c por stt~ projeção no ensino e 
nas let ras jurídicas, enobreceu-me o prefacio 
com CJ,Ue brindou a segunda edição de meu livro 

Y,.:Q_ Dtrci to ili4 ~~s~ ~ 
na Const itu icão . 

- As produções literárias, sociológicas e fil osó
ficas de Evaristo de Morais Filho são ilustrati
vas de sua multiforme atuação culturaL O ponto 
de pa_p.id a:~~s _sk !!.!!!.. ~ ~ 
~-de 1946, com adequado e penetrante 
cnf<Mju-e da vida e obra de Gabriel D'Annunzio. 
SJ,guem-se ~F~ S;mches_c.J- Dfuidn .Mc.:c 
tódic.a pa Rcna<cenca P.;atuguesa , ael9S3, em 
~que ressai a lúcida intr u~Jo atinente à '(9Ca· 
çào dos estudos filosóficos em PortuRal; llu:. 

. j:\liS!O Ç,omtc c o Pensqmcow Ei!os6fico..COn
!.s:m porâneo"", de 1957 ; Elogio.)!_ TJ:llitão..Q.ç 
(l tai d~:. no discur~o da glória !iteraria na Acadc

·-min Brasileira, além dos ensa ios não só de pes
(lUibll cu ltllrul, mas de eKcgese e critica, c:n que 
''c fixu nn obra úc Tu vares llnstos, Tobias · 
llurrcto, Sll,lo Rúmcro o ltuy Bnrbosn. 

No volumc""~do _i.U.lODI!l.~(Rio de Jane•ro, 
N<>va Fronteira, 1985), passa enf rcv1sta o pen-, 
•amcnto wciul dos dois citados mestres dn Es 
t.:t. tlu do Recife, pr\,·su~ no ••ci er.t ifki~mo'' cn:llo 
em voga. 

t:i s a fi gllra admirilvcl que acolhemos, cordial 
c rc"ivamente. no Consel ho Federal de Cultura. 
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PADRE BENTO 
~~?r_(\(~,~~~ ob. 4986 
~ ) )(- ·?l-c 85" 

"Unidade" reproduz nesta 
edição carta inédita de Geraldo 
Bezerra de Menezes, de 14 de 
setembro de 1948, sobre figura 
singular da vida religiosa brasi
leira. Eis o documento, na ín
tegra : 

"Prezado Dr. Novelli Junior 
Paz. 
Recebi, com amável dedica

tória, sua conferência sobre o 
"Padre Bento", realizada em ltu, 
a 15 de maio do corrente ano. 
Não perdi tempo. Li-a inconti
mente, seja pelo interesse que os 
seus trabalhos me despertam, 
seja pelo tema. E mais. Por es
tar preso, espiritualmente preso, 
à histórica cidade paulista. Dou a 
razão. Meu pai, Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, foi aluno 
do Colégio S. Luiz dos benemé
ritos padres jesuítas, matricula
do a 8 de maio de 1878. O nú
mero de fevereiro de "ASIA" 

. publica dados genealógicos da 
faml1ia, ilustrados com o retra
to de José Geraldo, ainda garo
to, estudante em ltu. Jamais es
queceu os mestres e tornou-se 
"entusiasta da Companhia de 
Jesus", como demonstrei em 
artigo estampado sob esse t ítu
lo. 

Vamos ao ponto. 
Empolga-me a figura do pa

dre ituano. Que desprendimen
to de si mesmo e do mundo! 
Que piedade, que gestos, que vi
da! -

Nestas páginas, você deu lar
gas a uma admiração sincera, 
ardente, incontida, fechando-a 
num êxtase: "as romarias cru
zarão as ruas da velha terra 
ituana e virão dobrar os joelhos 
diante do altar do apóstolo e 
oráculo dos leprosos: Padre 
Bento Pacheco, Venerável Ben
to Pacheco, São Bento Pache
co". 

O leitor que não -o conheceu 
- é o meu caso - até este pare
ce vê:lo redivivo em suas pági
nas. Párece vê-lo deixando bens, 
propriedades, amigos, ao ingres
sar no leprosário de I tu: "era a 
renúncia que acabava de pene
trar no retiro dos morféticos". ,... __ 

'-A ~•~ 

Geraldo Bezerra de Menezes 

preendeu o Padre Bento, quan
do todas as noites, antes de re
colher-se ao silêncio, "Percorria 
o hospital. Leito por leito. 
Para cada um tinha uma palavra 
de consolo, um gesto amigo, 
uma jaculatória, uma oração". 
Pode dizer que o viu neste "pa
lácio miserável e sublime", onde 
passou 42 anos de sua vida. Pas
sou-os sem distorcer o Evange
lho.Antes,vivendo-o em sua ple
nitude : "dando tudo de si, ou
vindo os gemidos, enxugando as 
lágrimas, cuidando das feridas, 
consolando, amando e servindo 
seus irmãos leprosos". 

O cenário em que se p roces
sou a formação do Padre Bento, 
educado à velha moda ituana, 
-dedilhando o rosário da Virgem, 
invocando os santos protetores 
diante do oratório secular da 
família, dobrando o joelho nas '' 
horas amargas e nas horas boas, 
como se fazia outrora em 
todos os solares deste cristia
níssimo Brasil - tal cenário, 
iluminado e lindo, que você des
creve com tanta alma, reforça· 
esta sua afirmação, que merece 
meditada, profundamente me
ditada, pelos nossos sacerdotes 
e chefes de faml1ia: "A SIMPLI
CIDADE, A BELEZA, A 
TRADIÇÃO ESTÃO FUGIN
DO, DESGRAÇADAMENTE, 
DOS LARES DO BRASIL". 

Bravo, meu caro Novelli. Bra
víssimo. Frutifique a lição do 
Padre Bento. Páginas desse porte 
é que enriquecem a literatura, 
arrancando-as à mesmice dos 
"tormentos carnais das letras 
contemporâneas", como se ex
pressaria Jackson de Figueiredo" 

.JO"'-"1-4. 
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Prefácio ao livro 

''CONFRONTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO?'' 
O êxito deste livro, de um grupo 

de professores da Universidade Cató
lica de Recife, estll assegurado pelo 
debate, em termos altos, e num es
tilo corrente, vivo, persuasivo, de 
idéias e problemas que empolgam e 
inquietam as novas gerações. Refle
te , além de sólida cultura, esp(rito 
·aberto e raro discernimento. 

. D~sce a reflexões sobre o misté
rio que toma a lg.reja e todo cristão 
autêntico um sinai de contradição 
no mundo de nossos dias . A ilustrá 
·las, comá ponto de partida e muita 
propriedade, relembra~ o ensina
mento de Santo Agostinho: a respos
ta do homem ao chamado divino 
mantém dividida a Cidade. O ho
mem vive e faz repercutir a tensão 
interior entre o chamado de Deus e 
a atração do pecado. 

Sabem os autores que nenhum ca
tólico pode renegar os Livros Sagra
dOs e ·silenciar louvores aos que nos 
precederam com o sinal da Cruz, 
nem ignorar que a HIERARQUIA 
CONSTITUI ELO DE UNIÃO A PE
DRO E A CRISTO REDENTOR DO 
MUNDO, NA CONTINUIDADE DO 
MAGIST~RIO ECLESIÁSTICO E 
SUCESSÃO DO COL~GIO APOS
TÓLICO. Embora sens(veis aos si-
nais dos 111mpos, nio participan, 
01 que r.cllgbwn estas pdginas, da 
CONSPIRAÇAo DEMONrACA em 
prol de uma Igreja menos espiritual, 
menos sacramental, menos santa. Em 
uma pal1111ra, menos preocupadB com 
o Reanum Dei. 

Tim no Vigário de Cristo o men
sageiro da verdade, da justiça, do 
amor, da liberdade e da paz. Com
preendem que o sucessor de Pedro, 
na missão de 1111angelizar, de mar
car a presença do Filho da Deus no 
mundo, não esquece as mudanças 
sociais. Submissos aos seus ensina
mentos, ressaltam as notas caracte
r(sticas da igreja: una, santa, cató
lica e "apostólica. (-A margem do 
prefácio). João Paulo 11 insiste na 
missão primordial e espec(fica da 
Igreja, que os partidários da pseu
doteologia da libertação colocam 
em S8Q1Jndo plano. Veja-se esta de
finição na Carta aos Bispos do Bra
sil: "TRANSMITIR COMO DEPOSI
TÁRIA AUT!:NTICA DA 
PALAVRA REVELADA; ANUN
CIAR O ABSOLUTO DE DEUS; 
PREGAR O NOME, O MIST~RIO, 
A PESSOA DE JESUS CRISTO; 
PROCLAMAR AS BEM-AVEN
TURANÇAS E OS VALORES 
EVANG~LICOS E CONVIDAR À 
CONVERSÃO; COMUNICAR AOS 
HOMENS O MIST~RIO DA GRA· 
ÇA DE DEUS NOS SACRAMEN
TOS DA F~- EM UMA PALAVRA, 
EVANGELIZAR . E, EVANGELI
ZANDO, CONSTRUIR O REINO 
DE DEUS"). 

Fixando confrontos e contracl
ções, não se perdem, a pretexto de 
diálogo, na adesio ao erro, ê opres
sio religiosa, ao ata(smo provocan
te. Pelo contrário. Senta-ee-lhes A 
PREOCUPAÇÃO DE FIDELIDADE 
ÂS LE.IS DE DEUS, se quiserem, 
"ao legado espiritual de Cristo." 

Nio têm dúvida de que, sem fu
gir ê missio apostólica, a Igreja 
condena "as ra(zes materialistas do 
capitalismo" ou "o ate(smo prático 
da civilização burguesa"; denuncia 
desacertos e injustiças sociais, como 
procedeu por seus Pont{fices, entre 
outros documentos, na Rerum No
varu, na Ckladragesimo Anno, na 
Mater et Maqistra, na Pacem in Ter
ris; desce aos "problemas concretos 
e positivos do nosso século", a pon
to de realçar os contrastes entre as 
nações desenvolvidas e subdesenvol
vidas, deplorando nestas "o estado 
da indigência no qual sa debatem 
milhões e milhões de seres huma-

nos'.'; reclama "o estabelecimento 
de maior cooperação internacional 
no campo econômico" Gaudiam et 
Spes); opõe~ à guerra, ao coionia
lismo, ao racismo; profliga as estru
turas que desrespeitem os direitos 
do homem; estabelece amplas dire
trizes através de sua doutrina social; 
fala a mais atual das · linguagens, 
como falou na Populorum Proqres
sio. Sabem, no entanto, que nada, 
absolutamente nada, satisfaz a cer
tos "orientadores" apressados, 
com tendência à subversão religio
sa e social. 

A esses, o que importa, numa 
tentativa de AUTO-DESTRUIÇÃO, 
já denunciada por Paulo VI, é que a 
Igreja se desprenda do passado, re
pudie "erros" acumulados de outras 
eras, vença "preconceitos", entregue
se a ALIANÇAS COMPROMETEDO
RAS e se restrinja - a cr{tica é deste 
livro - "À ESPERANÇA DE UM 
MUNDO MELHOR UNICAMENTE 
PELOS PROCESSOS HISTÓRICOS 
DO PROGRESSO SÓCIO-ECONô
MICO•. 

Sim, o que dlfendem, esses 
pobres de esp(rito, ti uma IGREJA 
OPORl'UNISTA E TRANSIGENTE, 
ALHEIA ÀS PROMESSAS DE 
CRISTO, QUEREM TRANSMUDAR 
A SANTA MADRE IGREJA NUM 
ROCHEDO SUBMERSO, DESPQ
JANDO-A DO PATRIMONIO SA
GRADO QUE O FILHO ÚNICO 
LHE CONFIOU. Pretendem que nio 
condene o materialismo, que lhe 
faça concessões, que se incline para 
o seu lado, que apÓie suas teses, que 
abandone o sobrenatural, que re
pudie os Sacramentos, que rejeite 
verdades eternas, que altere a con
cepção cristã da vida e do mundo. 
Eis a estranha, a escandalosa receita 
dos que teimam em rejeitar a "pers
pectiva escatológica" do homem e 
se prendem unicamente à "situação 
conreta". 

Como se vê, e a justificar as 
apreensões do Santo Padre gloriosa· 
mente reinante, a Meter Ecdesia 
deixaria de ser a imagem do Povo 
de Deus, a instituição religiosa des
tinada a prolongar a obra redentora 
de Cristo, de ter por MISSÃO PRO
PAlA "TRANSMITIR PALAVRAS 
DE VIDA, COMUNICAR VIDA DI· 
VINA À HUMANIDADE", ~ndo 
expressões de . Rogar Hubert (In
trodução Geral - Nova Histbria da 
lqreja - 1966, pág. 81. O que se 
quer, aluindo-lhes as bases, ti AR
RANCAR A IGREJA DE SUAS 
ORIGENS DIVINAS, ~ ABOLIR 
O SEU PLANO ESPIRITUAL DE 
CONVERSÃO E SALVAÇÃO DAS 
ALMAS. ~ CIRCUNSCREV~·LA A 
UMA DIMENSÃO SOCIAL, SEM 
PERSPECTIVAS !DBRENATU
RAIS' VOLTADA, POR INTEIRO, 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
MATERIAL E AS REALIDADES 
TEMPORAIS. DA IGREJA IGRE· 
JA, NADA RESTARIA. 

Rejubilo-me com a posição dos 
autores: a Esposa do Verbo wncerá 
a crise, porque dispõe dos tesouros 
da Graça e do Amor misericordioso 
de Cristo. 

Nestas páginas, lllcidas e desa
sombradas, ll.lblinham com acerto: 

"O que se pede à Igreja, como 
sempre se pediu, e com maior ur
gência agora, ti, antes de tudo, 
COMUNICAR A VIDA DE CRISTO, 
PREGAR . 6 EVANGELHO E, A 
SEUS MINISTROS, QUE SEJAM 
SANTOS, ANTES DE SEREM 
ATUALIZADOS". E acrescentam na 
mesma página: "SEM A CARI DA
DE AUTÊNTICA, A TEOLOGAL, 
A QUE JORRA DA GRAÇA E DA 
UNIÃO COM DEUS, NADA SE 
REALIZARÁ DE PROFUNDO · E 
SÓLIDO. NÃO HÁ CARISMA AL· 

J.lv_~., 
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Geraldo Bezerra de Menezes 
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JOÃO PAULO 11 definiu a missão primordial e específica da 
Igreja, na "Carta aos Bispos do Brasil": "transmitir como deposi
tária autêntica a palavra revelada; anunciar o absoluto de Deus; 
pregar o nome, o mistério, a pessoa de Jesus Cristo; proclamar 
as bem-aventuranças e os valores evangélicos e convidar à conver
São; comunicar aos homens o mistério da graça de Deus nossa
cramentos da fé -em uma palavra, evangelizar e, evangelizando, 
construir o reino de Deus." 

GUM QUE DISPENSE ESSA LEI 
INTERIOR DE AMOR E UNIÃO 
COM DEUS (1Cor 13). Neste sen
tido, 01 homens que II*Cam a 
Hist6ria da s.lv.çio lfo os Santos. 
Da( podem01 deduzir urna retp01ta 
ao marxismo, I'IIIPOita tomada do 
lado da vivtncia cristã, . da vida sa
cramental, do testemunho vivo do 
Evangelho .encarnado na vida. QUAL· 
QUER OUTRA RESPOSTA NÃO 
SATISFAZ, E IMPLICA EM CON
TRADIÇÃO. SERIA AT~ TRIBU
TÁRIA DA CONCEPÇÃO MARXIS
TA DO MUNDO". 

Por outro lado, acentuam · os 
autores: "a tllcnica não aceita ser 
um meio, quer ser um fim, uma 
espécie de absoluto como se não 
fosse Deus a Fonte sempre viva e 
ativa de sua realização" (pág. 26). 

O perigo do culto do progresso 
técnico, se!J,Indo Gabriel Mareei, 
d preci sarnenta este: "tende a dege
nerar na egolatria, na adoração de 

si mesmo"; em outras palavras, 
"encerra oo homem na adoração 
do seu próprio poder criador" 
(G. Mareei, Technique et pechA, 
Ch1111al de Troia, I, págs. B2 e 92). 

Bem entendido: os autores não 
condenam a técnica, apenas não 
lhe emprestam valor absoluto, ra
zão porque se insurgem contra a 
"tecnocracia materialista" ou, mais 

f 

precianente, contra a idolatria da 
ttlcnica, que se traduz numa espt!cie 
de religião do progresso. 

Sio precisos na reflexão: o me
do, ciente dl tal realidade, re
vela "visão fechada do mundo". 
Na Pilcem in T.-ris, 8ICniV8 Joio 
XXIII: "O progresso da ciência e as 
invenções da tllcnica evidenciam que 
reina uma ordem maravilhosa nos 
seres vivos e nas forças da nature
za, testemunhando a diqrlidade do 
homem, capaz de dewendar éssa 
ordem e produzir os meios adequa
dos para realizar am seu proveito 
essas forças. O 1111anço da ciência 
e os inventos da técnica demons
tram, antes de tudo, a infinita gran
deza de Deus, criador do universo 
e do homem." 

Dignas de meditaÇão as páginas 
consagradas à cooperação dos lei
gos na obra divina, no empenho ur
gente de cristianização da vida pú-

, blica e profissional ou de ',reforma 
cristã da ordem temporal". Ouer 
a Igreja verdadeiros confessores da 
Fd, ad intra e ad extra. CATÓLI· 
COS Só EM NOME, INDIGEN
TES ESPIRITUAIS, NÃO SER
VEM A NENHUM ESFORÇO 
APOSTÓLICO. Consta da Lumem 
Gentium, quanto ao leigo: "A 
CONSCI~NCIA CRISTÃ SERÁ SEU 
GUIA EM TOpoS OS .~MI'IIIIOS, 
POIS NENHUMA ATIVIDADE HIJ. 

j~·~< 

MANA, MESMO DE ORDEM TEM
PORAL, PODE SER SUBTRAibA 
AO IMP~RIO DE DEUS" (l.G., 36) 

Tal doutrina é reiterada em ou
tro documento conciliar, Apostoli
cam atuositatem,n.5: "a missão da 
Igreja não é só oferecer aos homens 
a mensagem e a graça de Cristo, se
não também impregnar e aperfei
çoar toda a ordem temporal com 
o esp1'rito evangl!lico." 

Consoladora a exortação dos 
autores a todos os católicos. a fim de 
que reafirmem sua FIDELIDADE 
À DOUTRINA EMANADA DO MA
GIST~RIO ECLESIÁSTICO; 
"Permanecerão à escuta da palavra 
de Deus e fiéis à inspiração do 
Espl'rito Santo, prontos a obedecer 
às din~trizes da Santa &\. O SENTI
RE CUM ECLESIA é mais necessá
rio do que nunca a leigos e sacerdotes 

A propósito, sio eloquentes os co
mentários à enc(clica Humanae Vitae 
de Paulo VI, pela qual a Igreja deu 
ao mundo a palavra oficial de seu 
magisttlrio sobre a natalidade pro
blema tão complexo e palpitante. 
CUMPRE NÃO ESQUECER QUE 
O CONCiliO VATICANO 11, NA 
CONSTITUIÇÃO LUMEM GEN
TIUM, REAFIRMOU O PRINCil>IO 
DA INFABILIDADE DA IGREJA 
E DO PAPA, AO ANUNCIAR VER
DADES DE F~ E DE COSTUMES 
NASCIDOS DA REVELAÇÃO. Na
quele documento, Humanae Vitlle, 
Sua Santidade pondera que fala 
"em virtude do mandato oficial 
confiado por Cristo" e para der 
resposta a estas gr1111es assuntos em 
nome de seu Magistlirio. ~ preciso 
mais? 

Em verdade, a encl'clica não po
de ser examinada mesquinhamente, 
sob o rótulo de "antipl1uia". Sua 
finalidade d outra, bem mais alta. 
Visa e preservar o matrimônio, a 
faml1ia, a sociedade, preservando e 
exaltando o amor conjugal, "em to
das as suas dimensões, como amor 
unitivo, proereativo, fecundo, base 
e centro da vida dos cônjufes", con
forme pronunciamento do eminente 
prelado D. Lucas N1111es. 

Eis alguns temas, entre muitos, 
que excelente equipe, culta e bem 
formada, se decidiu a enfrentar. 

Não tenho como silenciar res
trição à página que se relaciona com 
o problema .do celibato sacerdotal. 

No mais, os autores merecem lou
vados, inclusive quando reagem con
tra "certo esforço apostólico" em 
"contradição com o Evangelho" 
(Jo 15 e a 11! ep(stola inteira)", e 
que PRETENDE "UTILIZAR A 
ÂNSIA DO AMOR PARA A Dl
VISÃO E ÓDIO ENTRE AS CLAS
SES", ao invez da "PROCURA DA 
UNIÃO DOS HOMENS SOB UM 
SÓ PASTOR." 

Afinal de contas, PODE-8E E 
DEVE-SE LUTAR, CONSCIENTE
MENTE, POR UMA ORDEM SO
CIAL MAIS HUMANA E MAIS 
CRISTÃ, NA DEFESA' QUE SE 
IMPOE, DOS "OPRIMIDOS PELA 
MIS!:RIA E INJUSTIÇAS SOCIAIS" 
SEM QUE HAJA MISTER ARRA
SAR A IGREJA' CORPO DE 
CRISTO E TEMPLO DO ESPI: 
RITO SANTO, OU TRAIR A SUA 
MENSAGEM. 

Não d sob os escombros da li
berdade, num dima totalitário e 
ateu, não ti "mergulhando em tre

·vas", que se pode pugnar, em nome 
da Justiça e Amor, contra p ego(s
mo, a expioração degradante, a 
misél'ia, o aniquilamento da pesSoa 
humana. 

(N.R. - Este prefácio foi escrito, 
·há mais de dez anos, para o livro 
"Confrontação ou Contradição?", de 
um grupo de professores da Univer
sidade Católica de Pernamb.Jco). 
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Prefácio ao livro 

''COJ 
O êxito deste livro, de um grupo 

de professores da Universidade Cató
lica de Recife , estll assegurado pelo 
debate, em termos altos, e num es
tilo corrente, vivo, persuasivo, de 
idl!ias e p roblemas que empolgam e 
inquietam as n~as gerações. Refle
te, ah!m de sólida cultura, esp(rito 
'abe rto e raro discernimento. 

- Desce a reflexões sobre o misiá
rio que toma a lg_reja e todo cristão 
autênt ico um sinai de contradição 
no mundo de nossos dias. A ilustrá 
'las , como pont o de partida e muita 
propriedade, relembra'* o ensina
mento de Santo Agostinho: a respos
ta do homem ao chamado divino 
mantém dividida a Cidade. O ho
mem vive e faz repercutir a tensão 
interior entre o chamado de Deus e 
a atração do pecado. 

Sabem os autores que nenhum ca
tólico pode renegar os Livros Sagra
das e silenciar louvores aos qua nos 
precederam com o sinal da Cruz, 
nem ignorar que a HIERARQUIA 
CONSTITUI ELO DE UNIÃO A PE
DRO E A CRISTO REDENTOR DO 
MUNDO, NA CONTINUIDADE DO 
MAGIST~RIO ECLESIÁSTICO E 
SUCESSÃO DO COL~GIO APOS
TÓLICO. Embora sensfveis aos si
nais dos -.npoa, nio perticipa'Tl, 
01 que redigi,., atai pdglnas, da 
CONSPIRAÇAo DEMONrACA em 
prol de uma Igreja menos espiritual, 
menos sacramental, menos santa. Em 
urne palavra, menos preocupada com 
o Regnum Dei. 

Têm no Vigário de Cristo o men
sageiro da verdade, da justiça, do 
amor, da liberdade e da paz. Com
preendem que o sucessor de Padro, 
na missão de evangelizar, de mar
car a presença do Filho de Deus no 
mundo, não esquece as mudanças 
sociais. Submissos aos seus ensina
mentos, ressaltam as notas carecte
r(sticas da igreja: una, santa, cató
lica e 'apostólica. 1-A margem do 
prefácio). João Paulo 11 insiste na 
missão primordial e espec(fica da 
Igreja, que os partidários da pseu
dotaologia da libertação colocam 
em IIIQlJndo plano. Veja1e esta de
finição na Carta aos Bispos do Bra
sil: "TRANSMITIR COMO DEPOSI-
TÁRIA AUT~NTICA_ __ D 

Só A VERDAIJ 
Por que afirmar, acreditar, somente em CRISTO .. . 
E, no entretanto - , repudia o próprio ESPIRITO 
Como um FANTASMA, realmente, ele fosse, irmii 
Não há, meu caro - CORPO VI VO sem A LMA -

insisto: 
Jamais deve repudiar seu próprio ESPikiTO ... 
Assim como o de seus pais ,filhos, avós e netos .. ,
E de seus sobrinhos. e amigos diletos ... 
Quando de CRISTO, somente DELE- resta SEU , 
ESPikiTO que DESENCARNOU- após a MORT. 
Pois, assim acontece a todo SER VIVO -a mesmfl 

Por ELE ser ESPikiTO é que está presente 
Em qualquer TEMPLO - em qualquer momento e 
Basta fbcarmos só NELE - o nosso pensamento .. . 
Que ELE se fará presente, sem vacilar 
Ou, quando não -ELE enviará o SEU REPRESE!\ 
Mas, para isso, irmão -não basta haver FÉ ardent(; 
É preciso ser justo - praticar boas ações ... 
AMAR o próximo sem quaisquer restrições. 

Até mesmo o imortal - DIVINO ESP!kiTO SAN1 
~7ü!õl:..de...nassn.MÃE.NAIJJREZ~. hfl PSE!RI:L 
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INFLUÊNCIA DA IGREJA NO PROCESSO 

DE NOSSA FORMAÇÃO 

J..<~Y-r/~)r11'1Bb 

Por não ·ser um negativista 
dos valores de nossa cultura, 
Gilberto Freyre destaca a fe
cunda e decisiva influência da 
Igreja no processo de nossa for
mação, refletida no labor mis
sionário, e que não se exaure 
no plano espiritual da unidade 
da fé. Estende-se à unidade da 
I íngua e à integridade territo
rial. 

Independentes de convic
ções religiosas, os excertos se
guintes, lúcidos e vigorosos, ex
traídos de "Casa Grande e Sen
iala", obra prima do famoso 
sociólogo: 

O primeiro : "A religião tor

Geraldo Bezerra de Menezes 

dres da S.J. em toda parte : 
moviam-se de um extremo ao 
outro do vasto território na
cional; estabeleciam permanen
temente contato entre os focos 
esporádicos de colonização atra
vés da "língua-geral", entre os 
vários grupos de aborígenes. 
Sua mobilidade, como a dos 
paulistas se por um lado chegou 
a ser perigosamente dispersiva, 
por outro foi salutar e cons
trutiva, tendendo para aquele 
"unionismo" em que o Pro
fessor João Ribeiro surpreendeu 
uma das grandes forças sociais 
da nossa história." 

nou-se o ponto de encontro e Dentro dessa visão, apreciou 
de confraternização entre as o arrojo apostólico de Dom 
duas culturas, a do senhor e a Vital Maria de Oliveira, que "en-
do negro". Ressalte-se que a ex- frentou com tanto ardor orto
pressão "cultura "não é aqui doxo as doutrinas rega listas dos 
empregada no sentido "mais estadistas do Império". No re
específico de intelectual, huma- gistro do primoroso livro Con
nístico, artlstico, literário", e flito entre a Igreja e o Estado 
sim na acepção "amplamente no Brasil (Recife, 1970)., do 
sociológica", conforme distin- professor Nilo Pereira, encontro 
ção estabelecida pelo próprio a mesma observação em termos 
sociólogo e antropólogo brasi- definitivos: "Nunca, em todo o 
leiro. passado brasileiro, foi alguém 

O segundo tópico é da maior mais heróico em sua resistência 
significação: "Os jesuítas, pela a poderosos avassaladores do 
influência do seu sistema unifor- que esse Capuchinho". 
me de educação e moral sobre Belo retrato do Bispo de 
um organismo ainda tão mole, Olinda, o exemplaríssimo Dom 
plástico, quase sem ossos, como Vital, que não dava as costas 
o da~ noSSB.i sociedade colonial aos detratores da fé. Ofensas, 
dos séculos XVI e XVII, con- ameaças, prisões, nada o abatia. 
tribuiram para articular como Não era um provocador, era um 
educadores o que eles próprios zeloso da pureza doutrinária. 
dispensavam como catequistas Não tinha caprichos, tinha 
e missionários. Estavam .Oh Ra- , ,c,on~çiênJiia,pniscon~~. •Jp { t ~, 1 , •• 1. ~ , • 
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PRESIDENCIALISMO E 
PARLAMENTARISMO 

Gerllido Beurra de Mene~ 

Abro o escrito. reportando-me ao 
livro de Afonso Arinos de Melo Franco e 
Raul Pila - Prnlclndlla.- H l'llr· 
lamentarllmo! (Livraria José Ollmplo 
Editora . Rio 1958). no qual flpram o 
parecer do primeiro na condição de relator 
da Comissão Especial da Clmara dos 
Deputados sobre a emenda parlamentaris· 
ta e o voto. em separado. do squndo. Pila 
notabilizou-se. entre nós. como paladino 
do regi me par lamentar. 

Arinos. ao tempo do pronunciamen· 
to. era partidário do presidencialismo. 
Convictamen\e. mudou de rumo. justi· 
ficando-se no prefácio 'àquele ensaio. 

O respeitável publicista quer a Ci· 
mara e o Senado no centro das decislles 
políticas. É taxativo: "Nio sou presiden· 
cialista . Sou contra o sistema pre5iden· 
cial" (Discurso no Senado. de 
16. 12.1966). 

Igualmente. em termos irredutiW!is. o 
posicionamento contrário de Oliveira 
Vianna: "S<Iu dos que nlo aceitam o 
regime parlamentar sob qualquer das 
modalidades existentes". E a fundamentar 
o repúdio: "Numa naçlo ainda em for· 
mação como a nossa. nlo cabe nenhum 
sistema de medidas que possam enfra· 
quecer o Poder Executivo como força ad· 
ministrativa" (Proble- de Peltlca Olt· 
jetlva, 2•. ed .. pág. 288). 

Presidente da Comissio oficial in· 
cumbida de elaborar o anteprojeto cons· 
titucional. o autor de O S.a do Olltre 
Sloo acaba de declarar. literalmente: "Na 
comissão. vai passar a supresslo do regime 
presidencialista" ("Jornal do Brasil". 
26.5. 1986). 

Aindl\ que o tema seja polEmico, 
constrange-me registrar minha divergEn· 
cia com o mestre e a doutíssima Comissio. 

Não contesto as crises por que tem 
passado o presidencialismo brasileiro. 
Sem embargo. a meu juizo. para os can
dentes problemas econômico-sociais que 
nos envolvem. reclamam-se medidas pron
tas . que não serão alcançada.s tornando-se 
o Presidente "prisioneiro do Poder Le
gislativo" . E sem poder de decisão. ex' 
cluídos abusos. que podem e devem ser 
coibidos. 

O mecanismo e a instabilidade do 
regime parlamentar não se coadunam com 
as citadas exigências. que reclamam con
tinuidade política e administrativa. Jier· 
mes Lima disse bem: "O presidencialismo 
tem a virtude de proporcionar um Exe· 
cutivo cuja estabilidade é compulsoria
mente assegurada pela duraçào de seu 
mandato" (In " Revista Brasileira de Es· 
tudos Políticos" . junho de 1969. pág . 213). 

Impõe-se uma observaÇão. Em nossos 
dias. nilo há falar . tantas as suas transfor
maçiles. quer em parlamentarismo puro. 
quer em presidencialismo puro. As po· 
sil;iles exclusivistas das duas vertentes 
foram ultrapassadas . Em ambas. pre
domina a absorçlo de fórmulas e prllticas 
de um e de outro . Nem preciso enumerá· 
las. , 

O parlamentarismo é. consabida
mente. "&regime por excelência dos par
tidos" . 

Que partidos? Esses que aí estão. sem 
princípios e sem estrutura nacional? Es
ses, comprometidos com a indisciplina e os 
interesses pessoais? Esses. de arranjos e 
combinações espúrias? Esses que "n4o 
conseguiram definir suas identidades" . no 
expresso reconhecimento de Afonso 

· Arinos ("Jornal do Brasil", 26.~.1986)? 
Positivamente. não posso confiar na 

ficçào política. no sonho otimistico. de que 
o parlamentarismo. no espaço de um 
relimpago. sem ao menos um processo 
preparatário de implantação. renove e al
tere as entidades partidárias. dando-lhes 
consciência e responsabilidade nacional. 

No discurso proferido ao fim do man 
dato de Senador. a 20 de dezembro de 
1966. Arinos versou o tema. Foi ·além. 
Ofereceu emenda parlamentarista. 
"Manifestando uma esperança. levantan
do uma bandeira". Expressões suas. 

Ao refugá-lo. suste,.pta que o presi
dencialismo "não é solução para o Brasil". 
porque "& problema do Brasil é a trans
ferência legal do poder político" . Ou seja: 
sua renovação-periódica . 

Em verdade. esse não é um problema 
peculiar ao Brasil. E sequer atual. Arinos 
não deixa de reconhecê-lo. Desde o Im
pério Romano. a frase é dele. "srandes 
países têm vivido este drama" . 

Não prospera. em favor do parlamen
tarismo. o argumento. que já se trouxe à 
pauta. da dependência de base ou susten
tação popular. Em boa razão. o argumen
to prova demais. Afinal. não há regime 
que prescinda desse apoio. 

Não vejo como atribuir-se ao pre
sidencialismo a causa dos vícios de nossa 
vida política. descurando-se de incontáveis 
fatores . de ordem moral inclusive. Os obs
táculos não serão vencidos com a só 
mudança do quadro político. Nesse sen· • 
tido. tivemos a experiência do governo de 
gabinete. resultante da Emenda Cons
titucional número 4. de 2 de setembro de 
1971, chamada de Ato Adicional. Não 
obstante a pressão oficial , o certo ~ que , 
por plebiscito , o povo rejeitou o novo regi 
me , superado pela Emenda Constitucional 

~ 
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.~ Djacir Menezes 
~·s!thJ Beuf'ról de M.e"'fc~ 

Alinhavei anotações acerca do magistério 
e bibliografia de Djacir Menezes, excelente 
companheiro. que. após vinte anos de exer· 
cicio, se despediu do Conselho Federal de 
Cultura. deixando-lhe o património de lumi· 
nosa contribuição culturaL 

ConsideriiVel sua participação no pre· 
paro das novas gerações e na administração 

_universitária. ~ 
A VQJ;l!ção ~I desabrochou e, o 

que é mais. f1oriu no Ceará. sua terra nataL 
Conquanto fluminen se. devo confidenciar: 
região dos nossos avoengos comuns, uma 
vez que ambos descendemos, em linha reta, 
do Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, 
respcitavel patriarca e nome ligado à his· 
tória daquele Estado. 

Por concurso. conquistou as posições de 
inspetor regional de ensino e catedrático, 
tanto de Psicologia da Escola Normal Justi
niano Serpa. atualmente Instituto de Educa· 
çào. como de Introdução à Ciência do 
Direito da Faéuldade cearense. E o funda
dor c primeiro diretor da Faculdade de 
Ciências Econõmicas, onde regeu a cátedra 
de Economia Política. 

Transferindo-se para a antiga capital da 
República. foi titular da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e professo r no curso de pós
graduação do estabelecimento, além de 
chefe do Departa mento de Estudos Funda
mentais de Direito. 

Lecionou na Faculdade de Filosofia e na 
de Economia e Administração, exercendo a 
direção de ambas. 

Coroando-lhe a vida de devotamento ao 
ensino. ocupou o cargo de Reitor da UFRJ 
(1969-1973) e foi galardoado com o titulo 
de professor emérito. 

Ministrou cursos de literatura brasileira 
em países latino-americanos : México, Ar· 
gentina e Bolívia. 

Suas preocupações docentes levaram-no 
a publicar uma dezena de trabalhos didáti
cos. em que ressaem : "Introdução à Ciência 
do Direito", '·Psicologia" e "Introdução à 
Economia''. 

Sem o propósito de analisá-la; menciono 
parte de sua produção em outras áreas. 

No âmbito do pensamento filosófico, 
destacam-se " O Problema da Realidade Ob
jetiva" (1932), livro da mocidade, e ponto 
de partida de seu 'itinerário, pois - assim se 
exprime - •·fizera estágio na filosofia bioló
gica. ruminara darwinismo, bem como o so
ciologismo conseqÜente que circulava no 
Nordeste na década de 20" (in "Estudos 
Alemães"). E "Evolucionismo e Positivismo 
na Critica de Farias Brito". Aduzo os erudi· 
tos e exaustivos estudos destinados à 

. compreensão e exegese do idealismo ale
mão. especialmente da obra de HegeL Entre 
nós, ninguém o suplanta na profundidade 
dessas indagações. 

Coloco, em primeira linha, "Hegel e a 
Filosofia Soviética", premiado pela Acade
mia Brasileira de Letras, · e resultante do 
exame critico das "Categorias do Ma
terialismo Dialético", de Rosental e Straks, 
intérpretes soviéticos do materialismo his
tórico. Deles, a inteligência oficial deste 
ponto nuclear da filosofia marxista. Na 
mesma ordem de pensamento, "A querela 

anti -Hegel'', onde encarta esta afirmação: 
"Claro que não é idéia minha a de que Marx 
sugou abundantemente em Hegel e Fe\l_Çr· 
bach'': tirou do primeiro · .. o miólo ideali sta" 
("Motivos Alemães' ', Rio, 1977, pág. 21). 
Tese - não há ousadia em afirmar - qu!!. 
também sustentei e sobre a qual me estendi 
no livro ·•o Comunismo - Critica Doutri
nária", sexta edição (!brasa, ed., S. Paulo 
19 78 , cap. 11 - O materialismo dialético, 
item IX - Marx, Hegel e Feuerbach, págs. 
95-I 00). Conforme Djacir, não. precisei re· 
vaiar para o capitalismo na critica doutri
nária ao marxismo. 

Em seguida, voltado ainda ao "maior 
filósofo alemão", o parecer é do próprio 
escritor, edita "Textos Dialéticos de Hegel", 
coletânea admiravelmente selecionada e ver
tida pelo mestre brasileiro, com introdução 
de sua lavra. Decididamente, essas e outras 
publicações, inclusive "Proudhon, Hegel e a 
Dialética" e " Idéias contra Ideologias", 
vincularam-lhe o nome ao rol universal dos 
grandes estudiosos do pensamento he
geliano, Croce, Gentili, W. Kaufmann, G. 
Gourvitch e outros que poderia nomear. 

O conjunto da contribuição filosófica de 
Djacir Menezes representa a parte mais 
densa e mais celebrada de seus escritos. 
Àinda que falte obra completa de análise de 
suas idéias. tenho por consagradoras as 
apreciações dos professores Geraldo Dan
tas Barreto e Antõnio Paim. Este o filia ao 
culturalismo e sublinha que "a elaboração 
do seu pensamento se faz, em boa parte, no 
exercício da critica", primando, no parti
cular, "a apreciação do marxismo contem· 
porâneo". Em boa verdade, opondo-se à in
conseqÜência ·do discurso marxista. 

No plano juridico-filosófico, não há es
quecer, quer a "Teoria Cientifica'êlo Direito 
de Pontes de Miranda" (Fortaleza, 1934}, 
páginas da primeira fase, nas quais intuiu a 
projeção do jurista brasileiro, quer os estu· 
dos de filosofia do direito, que passariam a 
integrar o tratado respectivo. 

Seu livro capital de sociologia é o polê
mico "O Outro Nordeste", dedicado à "for· 
mação social nas áreas da caatinga e do 
nordeste semi-árido". 

Afeiçoado às letras, enriquecem sua 
contribuição neste domínio: "Evolução do 
Pensamento Literário no Brasil" e "Critica 
Social de Eça de Queiroz". A par disso, so
mente um pensador de sua estatura po
deria oferecer-nos a valiosíssima seleta "O 
Brasil no Pensamento Brasileiro". No caso, 
o seu labor não se esgotou ao redigir a fun· 
damentada introdução e as biografias, já 
que preparou, com o maior zelo, a seleção 
do~· excertos e a organização' da coletânea. 

Pelo _.v isto, a F acuidade de Direito não 
faltou a justiça, quando de sua aposenta
doria compulsória, ao publicar, em sua ho
menagem, um livro coordenado por Artur 
Machado Paupério e Oliveira LÚento, com 
a colaboração de outros conceituados pro
fessores universitários. O volume, editado 
em 1979, tem este eloqÜente titulo: "Djacir 
Menezes e as perspectivas do pensamento 
contemporâneo". 

Esse o mestre _e pensador que dignificou o 
Conselho Federal de Cultur·a por dois 
decênios . Honra lhe seja. 

.,!o'l - .":19 
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A instrução pública no Brasil 

Em sessão plenária de dezembro, 
assinalei o desempenho do Conse
lheiro Raymundo Moniz· de Aragão 
à frente da área de Estudos de Pro
blemas Brasileiros da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, subli
nhando a repercussão de seu esfor
ço. 

Em ou~ra ·oportunidade, manifes
tei-me a respeito de sua atuação 
no campo educacional, onde, mor
mente no plano do ensino superior, 
alcançou nobilitantes postos: a 
cátedra universitária, por concur
so de títulos e provas, as direções 
de Faculdade, de Departamento e do 
Ensino Superior, culminando com as 
oposições de Reitor e Ministro de 
Estado da Educação e Cultura. 

Festejo, hoje, seu último livro, 
·lançado há dias, "A Instrução Pú
blica no Brasil". Não tenho dúvi
das, sua obra-prima. Familiarizado 
e preocupado com o tema, não se 
limita à parte expositiva. Avalia e 
critica o quadro histórico da educa
ção brasileira ao longo do século 
XVI aos nossos dias. 

Estudioso da história e formação 
das instituições pedagógicas, faz jus
tiça aos jesuítas. Veja-se: "A obra 
educacional realizada pelos milicia
nos da Companhia de Jesus, durante 
mais de dois séculos do período co
lonial, em empreitada singular, cons
tituiu-se, advindo a expulsão da Or
dem e o seu arrasamento, no alicer
ce de fato do sistema educacional 
brasileiroe imprimiu-lhe o caráter 
humanístico que, ainda hoje, o carac
teriza.'' 

Não se adstringe o autor ao le
vantamento e exame dos docu
mentos legislativos fundamentais que 
têm disciplinado a educação em 
todos os graus: primário, médio e· 
superior, bem assim no setor es
pecffico do ensino profissional. 

O livro é uma síntese abrangen
te, referto de juízos e sugestões va
liosas. 

Com rara sensibilidade interpreta
tiva, desce o mestre a considerações 
esparsas, porque ajustadas aos temas 
propostos, em torno do problema 
educacional nas Constituições bra
sileiras, inclusive emendas de maior 
peso. Considerações esparas, 
advirta-se, mas objetivas, sólidas, ju
diciosas, conquanto uma e outra 
passíveis de controvérsias. 

Relembra que a Constituinte de 
1823 cogitou da · instituição univer
sitária, enquanto D. João· VI se reve
lara propenso à criação de escolas 
isoladas e a meu ver com acerto, 
se levarmos em conta as condições 
da épgca. Pouco importa houves
sem os espanhóis implantado a uni
versidade em suas colônias da Amé
rica, já nos séculos XVI e XVII. 

O projeto de Constituição apre
sentado ao Plenário em 19 de se
tembro daquele ano, subscrito, para 
citar dois · nomes, por José Bonifá
cio e Araújo Lima, prescrevia no 
art. 250: "Haverá no Império esco
las prim~rias em cada termo, giná
sio em cada comarca e universida
de nos mais apropriados locais." 

Pelo "Idealismo utópico", pois 
a situação sócio-cultural não a jus
tificava, a proposta reduzir-se-ia a 
uma política abstrata, sem objeti
vidade. Diria Nabuco a uma "po
lítica de construção no vécuo" . 

No mesmo rumo, a Constitui
ção Imperial, outorgada. em 1824, 
no art. 179, assegurou - "irrealis
ticamente", no entender do ensaís
ta - "instrução primária gratuita 
a todos os cidadãos". 

Avançando nos comentários, 
sustenta o escritor que o Ato Adi
cional, de 1834, não teria favoreci
do 0 "espírito nacional" do ensino 
primário. Demais, o Ato conferiu 
ao Estado "a gestão dos institutos 

de ensino superior existentes e o 
que viesse a criar", sendo o texto 
interpretado como proibitivo da 
criação pelas Províncias de estabele
cimentos do terceiro grau. 

Significativa a análise a que sub
mete o Estatuto Político de 1934: 
"A Carta de 16 de julho de 1934, 
progressista e liberal, reconhecia ser 
a educação direito de todos, cabendo 
ser ministrada pela familia e pelos 
poderes públicos e declarava o en
sino livre em todos os graus e ramos, 
observadas as prescrições legais. Sob 
outros aspectos atribuía à União a 
competência privativa de estabelecer 
as diretrizes da educação nacional, 
mas permitia aos Estados organiza
rem e manterem os seus próprios 
sistemas educacionais, · respeitadas 
aquelas diretrizes." 

Ponderações assim claras e per
, tinentes são, por igual , formuladas 
sobre · outras Constituições brasilei
ras. 

Com a preocupação de não es
tender-me, entendo oportuna a decla
ração de que a Lei Básica outor
gada em 37, mau grado reiterasse 
diretrizes do Estatuto de 34, 
deu "ênfase particular e sem prece
dente ao ensino técnico-profissional. 
O ensino superior, entretanto, não 
mereceu qualquer menção" . Fora de 
dúvida, aquela Carta incidira no 
equívoco ou preconceito injustifi
cável de referir-se ao ensino profis
sional "destinado às classes menos 
favorecidas" · (art. 129). Visão supe
rada e que lhe deteve o desenvolvi
mento. Feita a ressalva cumpre não 
esquecer o alcance do dispositivo 
constitucional de 37 ao impor 
às empresas comerciais e industriais 
que ministrassem, em cooperação, 
aprendizagem a seus trabalhadores 
menores pela forma que a lei dis
pusesse. 

Quanto à Carta de 1946, após 
sublinhar que se inspirou nas linhas 
mestras de 1934, deixa ,expresso: 

Geraldo Bezerra de Menezes 

"Em tudo, em ambas as Constitui
ções, percebe-se o esforço para 
harmonizar a necessidade de uma 
legislação integradora federal ou na
cional com a tradição secular de 
atribuir competências às províncias, 
depois aos estados, para legislarem 
e manterem sistemas próprios, pelo 
menos nos níveis dos ensinos pri
mário e médio". 

Moniz de Aragão aduz crítica de 
todo plausível à legislação posterior 
ao Pacto Fundamental de 46, que 
dispunha no- art. 170, literalmente: 
"O sistema "federal de ensino terá 
caráter supletivo, estendendo-se a 
todo país, nos estritos limites das 
deficiências locais". Ressalva esta 
que traduz sabedoria política. 

Sem sufragar, integralmente, a 
tese dos constituintes, capaz de re
sultar num óbice à democratização 
do ensino, anoto que, numa ver
dadeira inversão constitucional, fo
ram federalizados inú meros estabe
lecimentos de ensino superior. Com 
efeito, uma onda de federalização 
varreu o país, de norte a sul. E 
tudo,- estranhamente, insisto, sob a 
égide de uma Carta que patrocina
va o princípio da ação supletiva da 
União em matéria educacional. 
lrrecusável, já se vê, o reparo de 
Moniz de Aragão. 

Por fim, saliento que o livro é 
prefaciado por Abgard Renault, 
nome que ilustra o Conselho Fede
ral de Cultura, como ilustrou o de 
Educação, além de honrar a curul 
ministerial. Subscrevo a súmula de 
seu julgamento: "Como se vê, esta 
obra é uma análise completa de 
evolução da educação nacional, con
siderada, não só do ponto de vista 
teórico, senão também do ponto de 
vista de suas aplicações práticas à 
nossa difícil realidade, estudo pro
fundo no qual sempre é posto em 
confronto, nos vários momentos his
tóricos, o que se conseguiu pensar 
com o que se logrou fazer." 

j o'i' . .,."' 
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Afonso Arinos de Melo Franco 
Geraldo · Bezerra de Menezes 

Professor - ~r concurso, Afonso Arinos 
conquistou a cátedra de Teoria Geral do Estado 
e Direito Constitucional de duas Universidades. 
Prestou, inicialmente, em 1949, o da Faculdade 
de Direito do Rio de Janeiro, hoje incorporada à 
Universidade Estadual, perante banca integrada 
por Carlos Maximiliano, Pontes de Miranda, 
Aníbal Freire, Homero Pires e Oscar Tenório; 
em seguida, em 1950, o da então Facilidade Na
cional de Direito, submetendo-se a esta coniis

. são examinadora: Sampaio Dória, Haroldo 
.Valádão', Darci Azambuja, Lineu de Albuquer

. que Melo e Mário Casassanta. 
Em aula, no curso de extensão \liliversitária, 

sobre a evolução das idéias j)olíticas no Brasil, 
realizado na Faculdade de Direito da Universi
dade Católica de Porto Al~gre, sublinhou que 
"a necessidade de transmitir não é uma coisa 
superficial", acrescentando,_ este reparo~ode co
notação pessoal: "O professor se rejubila 
quando sente satisfeita a necessidade de se co
municar com os moços" ("O Som do Outro 
Sino", pág. 145). 

Com vistas à sua presença na cátedra ou na 
tribuna de conferências, assim nos debates · 
públicos, estou em afirmar que raros, raríssi
mos, neste País, detêm poder de comunicação 
tão forte com as novas gerações. E sem cortejá
las; pelo contrário, esclarecendo-as com mensa
gens construtivas. 

Exalto o poder de seu verbo e, portanto, o ex
positor excepcional e debatedor de primeira. A 
um tempo, sábio, aguerrido, coerente e 
tolerante. 

Pat1!!!'e~ - Extensa e intensa sua vida
parlamentar, como deputado federal e senador 
( 194 7 -1966). Durante sete anos, exerceu a li
derança da Minoria na Câmara dos Deputados. 

Malgrado o desassombro e lampejos de sua 
eloqÜência, sugerindo as invectivas de Ruy 
<:nntra a prepotência, em que pese a compe-· 
netrada fé liberal que lhe marca a vida e a obra 
política - cito, especialmente, "O Som do Outro 
Sino- Um Breviário Liberal" (Civilização Bra-, 
sileira, 1978) e "Direito Constitucional -Teoria' 
da Constituição - As Constituições do Brasil" 
(Forense, Rio, 1981)- a despeito disso, a rigor, 
Afonso Arinos é mais Nabuco que Ruy Bar
bosa. Não só pela razão sumária de haver adi
c;ionado à bibliografia nacional "Um Estadista , 
da República", à semelhança de "Um Estadista ' 
do Império", cuja edição da Nova Aguilar, de 
1975, é por ele apresentada. Nem porque nos 
recorde o autor de "Escritos e Discursos Li-· 
terários", já que são muitos, igualmente, os que 
exornam o contexto de sua obra. 

Sim, é mais N abuco. Com ele se identifica na .
constância e no altiplano de sua vida. E ainda: 
na claridade das idéias, no idealismo constru
tivo, no gosto literário, na sobriedade e fluidez 
d,, estilo, no pendor historiográfico, na vocação 
para o memorialismo. Demais, o pensadorx e ci
entista político, de admirável descortino, que foi r 
o tribuno abolicionista, estão presentes na obra· 
de nosso contemporâneo. Em prol do paralelo, 
desponta a Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951, 
contra a discriminação racial, que tomou o 
nome de Afonso Arinos. 

Oportuna a referência que faz ao trabalho de 
Hamilton, có-autor de "O Federalista", por ter 
o companheiro de Jay e Madson defendido "o 
principio da contenção da liberdade pela Jus
tiça", característico do pensamento político dos 
Estados Unidos. No entendimento de Arinos, o 
conceito se compõe perfeitamente com "o novo 
liberalismo", que ele define pela "racionalização 

das limitações impostas pela coexistência so
cial". 

Entre o humanismo e o cesarismo, a de
mocracia e o poder fechado ou "entre a submis
são imposta pela força e a liberdade contida 
pelo direito", a frase é dele, fez a opção e 
sustentou-a ao longo da vida. 

Deve-se-lhe o capitulo, básico à convivência 
democrática, Dos Direitos e Garantias Indivi
duais, inserto na Constituição promulgada a 24 
de janeiro de 1967. 

Para melhor entendimento dessa contribui
ção, em que põe à prova seu pendor jurídico e 
humanístico, recorro à oração que proferiu no 
Senado a 19 de dezembro de 1966, vinda à lume 
sob a epigrafç "Direitos e Garantias". Detém-se 
sobre sua acepção, seu conteúdo, seus funda
mentos históricos e doutrinários. E sua correta 
disciplina constitucional. 

A noção dos direitos e garantias individuais, 
diz ele, "se enraíza na própria concepção cristã 
do homem". E argumenta: "Há, dentro do ho
mem, uma parte que se furta à influência de 
César. Esta idéia de que existe dentro da perso
nalidade humana um reduto permanentemente · 
livre de qualquer coação do Estado, é o germe 
cristão do direito individual". · 

No tocante ao capitulo do Código Supremo, 
para que seja preservada a auto-aplicação de al
guns de seus dispositivos e a boa regulamenta
ção legal de outros, nada a acrescentar à ad
vertência do douto Senador, quando defende a 
conveniente definição da matéria na Lei Maior: 
"Se cada artigo não corresponder a uma defini
ção que integre imediatamente o conteúdo de 
sua garantia; se em cada artigo nãô aparecer . 
um desdobramento ~ noções; se não for ele 
próprio seu desdobramento, uma parte do 
direito defmido, o Direito fica nas mãos do ar
bítrio do poder politico, que poderá, através de 
leis ordinárias, suprimi-lo, extingui-lo , 
exterminá-lo". 

Convenhamos, tudo em plena consonância 
com sua consciência liberal. 
C~~ consJitucionalista - Por 

sua obra, quer a histórica, quer a de cientista 
político e exegeta das Constituições brasileiras, · 
cabe inclui-lo entre os intérpretes do Brasil, ao 
lado de Silvio Romero, Euclides da Cunha, Al
berto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda, Vianna Moog, José 
Honório Rodrigues e poucos mais . 

Do discurso sobre a Reforma Constitucional, 
que pronunciou no Senado, em 14 de dezembro 
de 1966, extraio esta defmição: "É aquela gen
tileza, é aquela graça generosa; é aquela tolerân
cia humana, é aquela cordura, é aquela capaci
dade compassiva que caracterizam o povo bra
sileiro". 

Mentalidade realista, nas análises a que se 
entrega ou nas meditações em torno do "tirocí
nio democrático do Brasil", Afonso Arinos não 
perde de vista a formação cultural da nacionali
dade. 

R,ecusa "as constituições sem geografia", da 
crítica de Posada, o mestre madrileno, do "Tra
tado (ie Derecho Político", ou sejam, as Cartas 
refratárias ao desenvolvimento das instituições 
nacionais, ditadas em função de situações aliení
genas, históricas e sociais. 

Sempre me dediquei ao Direito do Trabalho e 
à Seguridade Social e sua ressonância no 
Direito Público. Relevem-me se vou longe, bus
cando o aval de Afonso Arinos, ao ofertar-me 
'.'0 Som do Outro Sino", em janeiro de 1979: 
"Ao prezado colega Geraldo Bezerra de Mene
zes, mestre cujo trabalho sobre o direito social 
na Constituição tenho lido com proveito e en
canto" . Ao tempo, desfrutava a fortuna de seu 
convívio no Conselho Federal de Cultura. O 
versadissimo jurista trazia, assim, uma palavra 
de simpatia e incentivo ao velho admirador. 

Apraz-me aplaudir·lhe a frase de suas me-

mórias, reproduzida em longa entrevista de cu
nho político: "Ou progredimos socialmente ou 
explodimos coletivamente" ("Jornal do Brasil", 
16.1.1979). 

Congratulo-me com outra manifestação do 
autor, atinente à "sina dos países latinos": "Te
mos a idéia de que podemos corporificar num 
texto jurídico todas as possibilidades de organi
zação estrutural e, depois, quando este texto 
.desaba, fazemos outros textos". Conclui, 
reportando-se ao número de Constituições que 
têm o Brasil e outros países da América Latina: 
" Isto é próprio da nossa mentalidade racionar 
de querer resolver os problemas da vida com a 
lógica e não com a vida". 

Na matéria pertinente à vigência da Lei Ma
ior e sua reiterada substituição, nem tudo corre 
à maneira dos Estados Unidos, com a sobrevi
vência bf-secular de sua Carta Magna, sujeita a 
continuo processo de renovação ou reconstru
ção , ditada por arestos da Corte Suprema. 
Ocorre-me o conhecido exemplo negativo que 
nos vem dJ_ França, com treze constituiçóes 
escritas em menos de um século, de 1791 a 
1870 a refletir uma quadra de instabilidade de 
suas instituições políticas. 

No vigor dos oitenta anos, entrega-se à faina 
assoberbante de presidir à " Comissão dos 50" 
ou "Comissão Afonso Arinos"incumbida de 
oferecer à Assembléia Constituinte anteprojeto 
de ·constituição, à guisa de colaboração prelimi
nar. 

Justifica-se a escolha, tanto por sua habili
tade e competência, sempre voltado, como bom 
democrata, às "sugestões alternativas", como 
porque, já em 14 de março de 1978, elaborara o 
Relatório sobre as reformas políticas, por solici
tação do Senador Petrõnio Portela, investido 
pelo Presidente Ernesto Geisel da "condução 
dos entendimentos". O estudo de Arinos 
destinava-se a oferecer uma visão da estrutura 
constitucional e estrutural da época, como úl
tima etapa do processo de implantação do es
tado de direito. Deteve-se na convocação da As
sembléia Constituinte e elaboração de novo 
instrumento jurídico, isto é, novo Estatuto Polí
tico, "adequado às necessidades e interesses so
ciais". 

Não posso esquecer a homenagem que lhe 
prestaram conhecidos professores universitários 
com a edição da obra coletiva. "as Tendências 
Atuais do Direito Público" (Forense, 1975), 
coordenada e prefaciada por Aliomar Baleeiro. 

Destaco-lhe, por outro lado, a laureada tese 
"As Leis Complementares da Constituição" 
(Rio de Janeiro, 1948), que o conduziu ao ma-. 
gistério superior. 

O que particulariza seu labor de publicista 
não é tanto a interpretação dos preceitos, porém 
a hermenêutica do sentido orgânico dos institu
tos, oferecendo-nos noção precisa dos lineamen
tos do Estado, quero dizer da estrutura constitu
cional e institucional brasileira e dos princípios 
ou concepções doutrinárias que as informam. 
Tudo isso sem perder-se em formulações ilu
sórias, e sim atento aos instrumentos de ação 
do Estado. 

Dou relevo às suas páginas e reflexões teóri
cas acerca das construções jurídicas e institui
ções estatais especialmente da técnica do Poder. 
Tal área, complexissima, polariza divergências. 
ConseqÜentemente, não seria de exigir fossem 
todas as suas posições, teóricas ou não, unani-
memente acóiliiélas. . 

São imensas as dificuldades que se erguem na 
"correlação entre o elemento conceitual e o fá
tico". Entre os esquemas e a vida. O que se 
colima neste campo ou, mais exatamente, neste 
processo criativo, é o triunfo da Justiça, indivi
dual e coletiva, inatingível, na pregação de 
Afonso Arinos, sem o equilíbrio entre a ordem e 
a liberdade. 
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