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AL DO BB•SD. -

Por que me candidato 
Afonso Arinos 



À Comissão Afonso Arinos 

D EPOIS de cerca de ~ ano de · 
árduo trabalho, prestldo gratui

tamente, como relevante serviço públi
co, a Comissão Afonso Arinos con
clui~ praticamente, sua tarefa, na noi
te de 30 de agosto. Restam, agora, 
detalhes de polimento de lirrguagem e 
de final enquadramento do articulado 
do projeto da Constituição, antes da 
solene entrega do documento ao presi
dente Sarney, prevista para o dia 18 de 
setembro. 

Foi grande o esforço empreendido, 
sob a competente e mobilizadora inspi
ração de Afonso Arinos, envolvendo 
longas e contínuas horas de estudos e 
debates, que ocuparam mais de cem, 
de todos os dias de um ano, em matéria 
que requer alto tirocínio jurídico
poUtico e profundo conhecimento da 
realidade brasileira e contemporânea. 

Tive, ~ente, ativa partici
pação nos trabalhos da Comissão e, 
como ocorre com todas as matérias 
sujeitas a formas coletivas de delibera-
çlo, discordo de diversas das soluções 
adotadaL Creio quç. .... casos, 
as~ acolhidas seriam QI8ÍS conve
nientes se transferidas para o plano da 
lei complementar, ou mesmo, even
tualmente, da legislação comu Em 

casos, bem menos freqüentes, 
· gi 4o própriQ mérito d~ normas 

aprovadas. De um modo geràl, entre
tanto, considero excelente o trabalho 

· do.. pela Comissão. Das várias 
craps que lhe foram feitas - quase 
sellpfe, até o momento, com insufi
ciente conhecimento do texto ...... a mais 
f$ciosa E a que exproba a e~cessiva 
e~ilsio do articulad. o. Por que preci
sá~ o Brasil de uma Constituição tão 
e~, ~ a Constituiçãe americana 
~ém apenas cerca de 7 mil palavras? 
- , Na verdade, pode-se determinar o 
~ histórico de uma Constituição 
JM* sua maiOr ou menor brevidade. O 

• ~ hebraico se regulava por dez 
m'àíldamentos. Roma, por um código 
d& poze táb~. A Carta Magna tem 

., 
somente 63 cláusulas. As Constituições 
do século XVIII, como a americana, 
tratam, apenas, sucintamente, da orga
nização do Estado e de seus poderes. 
Todas as Constituições posteriores à 
Segunda Guerra Mundial, entretanto, 
são muitas vezes mais largas que a 
Constituição americana. Simplesmente 
porque, em nossos dias, não somente 
nos defrontamos com sociedades e Es
tados infinitamente mais complexos 
que os do século XVIII mas, adicional
mente, nos deparamos com um concei
to completamente distinto das respon
sabilidades que competem ao Estado e 
dos aspectos da sociedade civil que 
requerem regulamentação constitucio
nal. Entnf o Estado do W.z faire e o 
welfare state contemporâneo, há a di
ferença que separa um lago suíço d8 
oceano Atlântico. Acrescentem-se, no 
caso particular do Brasil, os problemas -
que decorrem do compendiamento, 
num mesmo diploma constitucional, 
de normas que devem se aplicar à mais 
he~ sociedade do mundo, que 
co~, ao mesmo tempo, a oitava 
economia do Ocidente e uma ~rcen
tagem majoritária de sua poPfalação 
vivendo em condições aemelhantes às 
dos ma& pobres 

A proposta coastitudolat que a 
Collli'ssio Afonso Arinos submete à 
apllliaçjlo do povo brasileiro e à consi
deração da futura Constituinte visa a 
habilitar o pafs a ingressa{ no século 
XXI. Trata-se de um trabalho extre
mamente moderno e original. Suas 
principais características são a compa
tibilização - a meu ver muito bem
sucedida - entre o grande legado do 
liberalismo clássico, em matéria de 
direitos e garantias - protegidos pela 
nova instituição do Defensor do Povo 
- e os imperativos de uma moderna 
democracia social. Entre o universalis
mo de sua filosofia e o ajustamento à 
realidade brasileira. Entre uma 
cuidadosa defesa da autonomia nacio
nal e uma ampla mas seletiva abertura 
ao mundo internacional. Entre a insti
tuição de uma presidência altamente 
representativa e revestida da mais alta 

autoridade e a adoção de meeanismos 
parlamentares, que afinem a 4ireção 
da administração pública com as ex· 
pectativas nacionais e seus represen
tantes, na Câmara dos Deputados. 

O "dualismo de complementarie
dade" adotado para o regime de poder 
assegura, . equilibradamente, o atendi
mento de dois supremos imperativos 
da vida pública brasileira, freqüente· 
mente conflitantes. O imperativo da 
estabilidade institucional e oimperati
vo da acelerada mudança social. O 
presidencialismo tradicional, herdado 
de Deodoro, se vinha revelando cada 
vez mais inadequado para a direção do 
país. Os presidentes mudanâstas, co
mo Varps ou Goulart, terminaram 
desestabilizados. Os presidentes esta· 
bilizadores, como os do ciclo militar, 
foram socialmebte reacionários. O re· 
gime proposto pela Comissão Afonso 
Arinos é o de confiar c:he do 
Estado a um presiden.te ~da 
estabilidade institucieaal mas dotado 
do supremo-comando das Forças Ar· 
madas, da superior direção das rela
ções internacionais e de altos poderes 
de supervisão, eleito, diRWilCDI:e. 

:~oaiona~=w 
fiar a 
ção a um do .CoJdlO· 
Ministros~ nomeado pele presida(& 
dentre as persopaüdades que gozem 
confiança da Câmara dos Deputados. 

Pela primeira vez, na história do 
Brasil, o povo poderá, antes de eleger 
a ~tura Constituinte, discutir, ampla e 
cnt1camente, as propostas que lhe são 
submetidas pela Comissão Afonso Ari
nos, dando aos cidadãos a ~ibilida
de de formarem uma opimão própria 
sobre o assunto. Isto, por sua vez, 
permitirá que o eleitorado escolha seus 
candidatos de acordo com suas prefe
rências em matéria constitucional e 
formule demandas articuladas à futura 
Constituinte, assim lhe conferindo a 
mais alta representatividade. 

Hélio Jaguartbe é decano do Instituto de 
Estudos Polrticos e Sociais 



JOUAL DO BBA8JI. 

}osué Montelw 

como na fase· de seus mmrçpta A:TI2.S# 
sempre 'que desempenha uma missão 
política - exatamente como agora, 
quando prepara o anteprojeto de uma 
nova Constituição para o país, a convite 
do Presidente José Sarney. 

Um dia, à mesa do chá, na Academia, perguntei a 
Afonso Arinos que livro, na literatura francesa, ele gostaria 
de ter escri; A resposta veio rápida: . ~ < . 

Afonso, hom~e ~ 
~~~~;.J.i1~!i<11~~2!!!..l.U;~~:....u:~~N&; na ·cunosida-



____ or a Roma 
f! À MOR a a- (Editora Nova Fron
d teira). 6 o 1iltimo üvro de Afonso 
Arinos de Melo Franco, lançado iiõ1Gõ 

aneuo. 
Prefaciou-o o consagrado pensador e 

crftico literário Alceu Amoroso Lima 
âsdo de Athayde) que assinala haver 

l o autor escrito o livro com amor e não 
R apenas com inteli~ncia e saber, enfati

zando que "nenhum escritor braspeiro de 
tlOSSOS dias seria capaz, como Afonso 
Arinos de Melo Franco, de escrever este 
~ma beleza ternura e Iuci int 

sobre esse milagre .da ciyílização 
como Roma". 

Sem d11vida, 6 uma obra muito bela e 
rica de meditações. Trabalho pleno de 
reflexão e magia. 

Somente poderia ser desenvolvido 
por uma inteligência incentivada numa 
ampla experiência cultural; por algu6m r 
muito ilustrado e sensível. 

~ 
É o caso de Afonso Ari

. nos, escritor, ensaísta e crítico, 
professor de Direito e Histó-

~
. ria, cientista político, parla

mentar, diplomata, homem de 
pbinete e ação, animado tam
bém do sentimento po6tico. 

A imagem de Roma atinge, ao mes
mo tempo~.!UX>.ra~o e a imelidncia. 

Não aesconhece que ela possui um 
fecundo encantamento e ignora outra 
cidade que tenha esse condão. 

Assevera que o amor a Roma não 
contraria, em nenhum pormenor, sua 
(~ bÍasile!!_a, pois "Roma somos 
tod~ n , atinos e cristãos; e pela sua 

• 
A idéia do livro surgiu na 

mocidade, quando, aos 19 
. . n-

meira vez. 
unca esqueceu a concei

tuação da Urbe, vinda de ro
manos ou de seus amorosos a 
exemplo de Cícero, São Jerô
nimo. Belisário, Dante, Mon
taip, Mostesqúieu, Goethe, 
Byron, Stendhal, Murilo Men- · 
des e outros que a identifica
ram como aninha das cidad 
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A realidade brasileira , 
e Afonso A.rtnos 

H Á 50 anos, isto é, em 1933, 
quando .a Seg.unda Grande 
Guerra Já podia ser pressen

tida, Afonso Arinos publicou Intro· 
duçio à Realidade BrasHeira. O no
tável é que, tendo sido um grito de 
alerta, continua sendo, quer pela 
visão quase profética de seu autor, 
quer pela teimosia da realidade bra
sileira. A atualidade do livro é, pois, 
metade de sua ~andeza. 

O comum e comemorarmos o 
aniversário dos autores; há livros, 
contudo, que retêm tão profunda
mente a alma do autor, que a dicoto
mia se torna inútil. Todo o livro de 
Afonso Arinos se desenvolve sob o 
signo do ardor e da análise. Ardor 
quando clama pela consciência brasi
leira, principalmente da de seus inte
lectuais, e análise rigorosa a que1 

submete os extremismos ideológicos 
que então ameaçavam dilacerar o 
COI'p() da humanidade, infectando o 
Brasil. 

Já o livro ostentava o gostoso 
estilo do autor de Amor a Roma, a 
despeito da exaltação intelectual e 
da paixão patriótica. O percentual. 
de atualidade da obra é, por vezes, 
impressionante: "Desde a infância, 
ouvem os homens da nossa geração, 
como um monótono ritomelo, esta 
constatação melancólica de que o 
Brasil é um país que padece de uma 
desorganização crômca, de fundo 
administrativo e político." (Pág. 15). 

Mas a sintoma do livro cinqüen
tão com a realidade atual prossegue, 
quando Afonso Arinos espraia o 
olhar sobre o desperdício que a na
ção oomete com os intelectuais: 
"Hoje, os intelectuais estão despres
tigiados e substituídos pelos supostos 
técnicos e por representantes de ou
tras tendências que não são intelec
tuais." (Pág. 47). O autor, entretan
to, não ~e hmita a alertar o País para 
seus intelectuais; ousa, inclusive, dar 

Sérgio GaUo 
um puxão de orelhas em seus cole
gas, em face do relevante problema 
da liberdade: "Um intelectual sere
no, sem ambição fundada na má fé, 
não pode deixar de se demorar neste 
curioso fenômeno, característico da 
nova mentalidade político-social, e 
que consiste em considerar-se a li
berdade como um preconceito des
prezível, irremediavelmente ligado a 
uma forma de governo decadente, 
que é a democracia." {Pág. 242). 

Ciente da monstruosidade que 
surgia nos horizontes internacionais 
e da crise interna por que passava o 
Brasil, o autor se deixa inflamar, a 
ponto de defendei o poder para os 
mtelectuais antes que mais ninguém. 
Este radicalismo talvez arranhe um 
pouco o brilho do livro cinqüentená
rio, conquanto se possa compreen
der a pressão sob que vivia um 
homem culto, que amava seu país, 
que se ia formando como humanista 
e via toda a humanidade ameaçada 
pelo desvario e pela loucura de siste
mas desumanos. 

Mesmo aflito diante do panora
ma brasileiro (que chamava de "de
sordenado" e não de "desorganiza
do", pois achava que tínhamos insti
tuições capazes de responder às nos
sas necessidades, bastando para tal 
que homens adequados as pusessem 
a funcionar) e das ameaças externas, 
Afonso Arinos não perde a lucidez. 
E, para não ser mal interpretado 
pelos intelectuais que conclamara, 
esclarece: "Se ele (o intelectual) 
conservar as suas condições de inte
lectual e de brasileiro, e se escolher 
com sinceridade a sua posição, ne
nhum risco correrá o Brasil, pois 
essa posição não pode deixar de ser 
brasileira e intelectual. Sendo brasi
leira, visando a nossa realidade, não 
exporá o País à absorção de tendên
cias alienígenas, estranhas à nossa 
formação brasileira." {Pág. 256.) 

Introdução à Realidade Brasilei
ra é uma enorme vista panorâmica 
do Brasil dos anos 30, de sua posição 
no cenário internacional, de suas 
tendências internas confusas e polê
micas, confundindo liberdade com 
demagogia, ordem com força, conci
liação com conchavo; um livro fiel ao 
ontem - e ao hoje. 

Rejeitando os dois principais ex
tremos ideológicos, optando por um 
centro humamsta cristão onde a dig
nidade humana não fosse conspurca
da, Afonso Arinos cita Montaigne, 
Schiller, Rabelais, Spinoza, Goethe, 
Renan, Croce e outros. O autor luta 
para que o ético não seja despedaça
do nem iludido, e aí coincide, talvez 
sem saber, com o que disse Albert 
Schweitzer em Ethique, 1923: "Nos
sa civilização se desenvolveu mais 
fortemente no domínio material que 
no espiritual." 

Embora ainda precária e desor
denada, existe uma base de civiliza
ção brasileira construída por homens 
como Gonçalves Dias, Roquette 
Pinto, Rondon, Oswaldo Cruz, San
tos Dumont, Machado de Assis e 
tantos outros. Introdução à ReaHcla· 
de Brasüeira é a grande tomada de 
consciência de Afonso Arinos que, 
anos depois, nos daria Conceito de 
Civilização BrasHeira. 

O livro cinqüentão não é, por 
certo, a obra-pnma de Afonso Ari
nos, mas lhe coube uma importante 
tarefa humanista e humanitária, po
lítica e civilizadora. Entre outras 
coisas, nos obriga a recordar um 
princípio cristão: "O sábado foi feito 
para o homem, e não o homem para 
o sábado." (Marcos, 2:27.) 

Sérgio Gallo é licenciado em Letras pela 
UFF, advogado e autor de oito livros. 



AMOR A ROMA 

Jarbas Maranhão - CD~~\~Q..\,ro J,o T nik " dt.L. 
eervvtAs JL ~(\of. o\ d. \)""'"" · ~ C'â.-\-Ólt ca- de Per-
CV'\. ~~Vc<>. 

· AMOR A ROMA (Editora Nova Fronteira) e o Ültimo li 
vro de Afonso Arinos de Melo Franco~ lançado no Rio de Janeiro. 

Prefaciou-o o consagrado pensador e critico literã 
rio Alceu Amoroso Lima (Tristio de Atatde) que assinala haver 
o autor escrito o livro com amor e não apenas com inteligência 
e saber, enfatizando que "nenhum escritor brasileiro de nossos 
dias seria capaz, como Afonso Arinos de Melo Franco, de escre
ver este poema de beleza, ternura e lucidez intelectual, sobre 
esse milagre da civilização de todos os tempos, como e Roma". 

Sem duvida, e uma obra muito bela e rica de medita 
coes. Trabalho pleno de reflexão e magia. 

Somente poderia ser desenvolvido por uma inteligê~ 

cia incentivada numa ampla experiência cultural; por 
muito ilustrado e sensivel. 

alguém 

t o caso de Afonso Arinos, escritor, ensaista e 
critico, professor de Direito e Histõria, cientista politi co, 
parlamentar, diplomata, homem de gabinete e ação, animado tam
bém do sentimento poético. 

A idéia do livro surgiu ~a mocidade, quando, aos 
dezenove anos, visitou Roma pela primeira vez. 

Nunca esqueceu a conceituação da Urbe, vinda de ro 
manos ou de seus amorosos a exemplo de Cicero, São Jerõnimo,B! 
lisirio, Dante, Montaigne, Montesquieu, Goethe, Byron,Stendhal, 
Murilo Mendes e outros que a identificaram como a rainha das 
cidades, a maior e mais formosa, ornamento do universo,capital 
do ocidente, cidade comum e universal. 

Roma, para ele, tem a fei~ão de um espeticulo que 
se grava para sempre. 

Mais do que compreendeu, sentiu a cidade. 

Passou a amã-la profundamente. 

Ele diz de 11 uma indefinTvel emoção romana que se 
desprende de tudo aquilo em que a visão ê enriquecida pela re
ceptividade afetiva ••• numa contemplação menos das coisas que 
do tempo, no seu processo incessante de evasão e permanência." 



A imagem de Roma atinge, ao mesmo tempo, o coraçao 
e a inteligência. 

Não desconhece que ela possui um fecundo encanta-' 
me nta e ignora outra cidade. que tenha esse condão. 

Assevera que o amor a Roma não contraria, em nenhum 
pormenor, sua formação brasileira, pois "Roma somos todos nos, 
l atinos e cristãos; e pela sua amplitude imaterial ••• nao des
n a c ·i o na 1 i z a a q.u em c o m e 1 a se i de n ti f i c a . 11 

Tão 11 deslumbrado amor .. tinha de resultar de u'a har 
monia de sentimento, compreensao e cultura. 

Assim, o livro i, simultaneamenter uma obra de eru
diçio e sensibilidade, proporcionando muitos deleites e provei
tos. 

Escrevê-lo era aspiração antiga; 11 Um compromisso 
consigo mesmo, que jã havia considerado vencido". 

Mas teria sido uma terrivel frustração nao concreti 
zar o ·sonho. Sonho tão presente em seu espirito, a vida inteira 
i mpregnado da fascinação de Roma. 

Felizmente o realizou, nesses dois últimos anos, 
co m a ponderação do tempo, jã "encanecido e continuando a proc~ 
ra r o caminho do entendimento (não da aproximação, mas da com
preensão) para o Brasil de hoje. O mesmo caminho da razão e da 
lib erdade, o mesmo caminho da recusa ãs imposições do poder e 
ãs ambições dos poderosos ... 

O ensaio e lindo e ilustrativo. De expressao esteti 
ca e fundamento cientifico. Nã o lhe faltam emoção e poesia, co 
nh ecimentos e raciocinios. 

São paginas que acendem um vivo interesse. 

Paginas de memorialismo, estudos biogrâficos,retra
: os psico16gicos, exposição e anãlise de hist6ria religiosa, p~ 

li tica, artistica, literária. 

r uma obra duradoura e definitiva. 

Nasceu clãssica, no seu amor e glorificação da Cida 
de Eterna. 

Permanecerá na hist6ria de nossa cultura. 
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Afonso Ari11os 11 

Como se define a 
mbdetlftcão em nosso 
pais em dias de hoje? 
A meu rer por uma 



Atores e 
~~coo,. 

espectadores 

' o classifica 
constantemente 

Tristão de Athayde 

Estão ligados, 
nha memótia, nao ape.. 
riãs àquele mito bifron
te da minha infancia a 
que anteriormente alu
di, mas já agora , no 
neo-imperial e neoclás
sica do republicanismo 
ideológico de nossa his
tória moderna, antes que 
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c ·arlos· 
Drwiunond 
de Andrade 

POLÍ11CA 
E CEROULAS 

DE SEDA 

J 
A foi dito que o livro._Y!n-. 
· Estadista da República é 

- copios~mente documenta
do, como deve ser a obra 

1 
do historiador e do biógrafo. 
Quase 1 mil 300 notas abonado
ras do texto indicam fontes biblio-

l gráficas, pap~e ~quiv_cu te~
temunhos orazs ae que se servzu 
o. autor, além daquilo que ele pró
prio viu, para reconstituir a vida 
pública de Afrânio de Melo Fran-

~ co ria moldura do seu tempo. Cer
tos testemunhos são particular
mente saborosos, pelo que reve
lam do interior dos acontecimen
tos ou da psicologia dos homens. 
Somos q.dmitidos à área que es
capa à forma exterior da história, 
e onde a anedota se insere no 
contexto histórico. Plutarco e Sue-

/ ~ --
1 tônico não_ desprezaram esse ele-
mento, e Diógenes Laércio o apro
veitou com habilidade em suas vi
das de filósofos. Vejamos um 
pouco do que diziam, na intimi
dade, nossos políticos do passado, 

:::1 em notas graciosas que salpicam 
a grande ?séria obra · de Afonso 
Arinos de Melo Franco. 

O Deputrado federal Correia 
Defreitas (assim ·.;~esmo: De frei-

• 1 tas) era amigo dedicado de Afra
, nio de Melo Franco. Homem puro, 
~ estudioso confuso" de problemas 

nacionais, achava o milho "um 
_ grã9 nobre", ao passo que a man

dioca "aviltava o caráter nacio-
SJ~nal" . Orador caudaloso, era usado 

quando se queria obstruir votação 
na Camara. Mas tanto se excedia, 
falaiuio horas e horas além do 
necessário, que certa vez Afranio 

1 se aproximou dele e sussurou-lhe 
um convite para jantar. Defreitas, 
empolgado, recusou: 

- Ãs quintas-feiras não jan-
to. 

Não foi fácil q sucessão do 
Marechal Hermes na Presidênci·a 
da República: Aliás, nenhuma 
sucessão era (e é) fácil, mesmo 
quando tudo se ajusta nos bas-

:- ~ tidores. No choque de ambições, 
que não conduzia a nadia, partt. 
ram de Minas Gerais apelos conci
liatórios. Pinheiro Machado, chefe 

- discutido mas sobranceiro da polí
tica naciorval, entendeu o sentido 
da proposta de paz. Minas vinha 
angelical, mas 

1 - Trazendo · um mineirinho 
-1 no bolso. 

Não deu outra coisa. Foi elet
·to Venceslau Brás, mineiro de 
Itrajubd. 

* * 
O jovem Deputado Mendes • 

PimenteL fl11.P- 7nnn nbn"'nn"'"',.;"' 

ao direito, onde brilhou como lu
minar. 

* * Ant6nio Carlos, Prestdente de 
Minas, desencadeou o movimento 
da Aliança Liberal, que em 1930 
d~saguou em revolução, depondo , 
Washington Luís e entregando o 
país a Getúlio Vargas. Foi a conta 
de Getúlio tomar posse e fazer seu 
discurso. O astuto Andrada leu e 
profetizou em conversa com Afra
nio de Melo Franco: 

-Talvez, dentro de 10 anos, 
deveriam os mineiros jazer outra 
revolução, desta vez para arran
car Getúlio do Poder. 

Comentário de Arinos: "A 
verdade é que, em vez de-- 10, fo
ram quinze anos". 

* * O mesmo Andrada, falando 
de Olegário Maciel, que o sucede
ra na presidência de Minas, conta 
a Afonso Arinos: 

- Certa vez falou-me de tan
ta gente velha que tive ganas de 
perguntar-lhe sobre a semelhança 
da estátua do Patriarca. Quis sa
ber dele in formações sobre o físico 
do primeiro José Bonifácio. 

* * Quando o famoso "Jardtm da 1 

Infancia" de deputados mineiros 
ameaç:LVa fechrar, e a sorte polí
tica de seu chefe, o deputado Car
los Peixoto Filho, ia decidir..se, o 
caudilho Pinheiro Machado per
guntou a James Darcy, amigo ín
timo de Peixoto: 

- Se eu vier a romper com 
Peixoto, com quem fica você, meu 
filho? 

Resposta: 
- Nem com um nem ·com 

outro; espirro da política. 
Prometeu e cumpriu, dando 

adeus à sua cadeira de deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

* * O Marechal Hermes não pres-
tava a menor atenção à leitura do 
programa de governo do candida
to Venceslau Brás, feita por este 
em sua casa mineira, diante dos 
maiorais da política. Pudera: i•a 
casar-se dentro de uma semana, 
em segundas núpcias, com uma 
criatura encantadora, que ainda 
vive. Muitos anos depois, Vences
lau contava a Arinos: ele estava 
com o sentido na noiva distante. 

* * 
Conselho do General Vespast

ano de Albuquerque ao deputado 
Pedro Lago, nos dias difíceis que 
se seguir:am ao bombardeio da 
Bahia (1912): 

- Como vocé sabe, sou soT,. 
dado e cumpro ordens. Tu d o 
mudou. Não se meta mais nisso. 
Peço-lhe como seu amigo. A Bahia 

do Seabra. 

* * 
Quando João Pinhetro tomou 

posse do Governo de Minas, Pi
nheiro Machado não foi nada 
amável com o conse~heiro Afonso 

evn. P-m _ln!l,ti!Dft ..:-:~.JW ... 
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: temunhos orazs ãe que se serviu 
o. autor, além daquilo que ele pró
prio viu, para reconstituir a vida 
pública de Afrânio de Melo Fran-

~ co na moldura do seu tempo. Cer
tos testemunhos são particular
mente saborosos, pelo que reve
lam do interior dos acontecimen
tos ou da psicologia dos homens. 
Somos admitidos à área que es
capa à forma exterior da história, 

'e onde a anedota se insere no 
,contexto histórico. Plut_arco e_ Sue
tônico não_ desprezaram esse ele-

1 mento, e Diógenes Laércio o apro
veitou com habilidade em suas vi
das de filósofos. Vejamos um 
pouco do que diziam, na intimi
dade, nossos políticos do passado, 

:4 em notas graciosas que salpicam 
a grande "ê'séria obra· de Afonso 
Arinos de Melo Franco. 

... 
'I• 

O Depu'bado federal con·eia 
Defreitas (assim ·,nesmo: De frei

-1 tas) era amigo dedicado de Afra
nio de Melo Franco. Homem puro, 

~ estudioso confuso' de problemas 
naCionais, achava o milho "um 
grãg nobre", ao passo que a man
dioca "aviltava o caráter nacio-

:1,nal". Ora4or caudaloso, era usado 
quando se queria obstruir votação 
na C amara. Mas tanto se excedia, 
falaiulo horas e hÔras além do 
necessário, que certa vez Afranio 

1 se aproximou dele e sussurou-lhe 
um convite para jantar. Defreitas, 
empolgado, recusou: 

-Às quintas-feiras não jan-
to. 

Não foi fácil a sucessão do 
Marechal Hermes na Presidênci·a 
da República: Aliás, nenhuma 
sucessão era (e é) fácil, mesmo 
quando tudo se ajusta nos bas-

: ~ tidores. No choque de ambições, 
que não conduzia a nadia, parti. 
ram de Minas Gerais apelos conct
liatórios. Pinheiro Machado, chefe 

- discutido mas sobranceiro da polí
tica naciorval, entendeu o sentido 
da proposta de paz. Minas vinha 
angelical, mas 

. 1 - Trazendo · um mineirinho 
:.1 no bolso. 

Não deu outra coisa. Foi elef. 
·to Venceslau Brás, mineiro de 
Itajubd. 

* * 
O jovem Deputado Mendes • 

Pimentel, que logo abandonaria, 
1 desencantado, a política, preten. 
deú lutar contra os métodos de es
colha de candidatos à Presidência 
de Minas. Tomou o trem da Cen
tml e veio convencer, no Rio, o ve
lho político F~o Pena a can
didatar-se pelo grupo renovador, 

1 que tinha ideais mas era impoten-
-=-1 te em face das manobf!as do alto. 

( Feliciano parecia feito sob medi
da para enfrentar a -onça.) Na 
mesa de jantar do Hotel dos Es
tados, ouvia silencioso o apelo de 
P i mentel, enquanto mastigava 
sua côdea de pão. O moço insofri· 
do tentava seduzi-lo: 

- Temos o seu nome, agora 
só nos falta uma bandeira. 

O velho, cético, responde-lhe: 
- Só me ocorre uma, a da 

misericórdia. 
· (Em tempos coloniats, o con

denado à morte que se abrigasse 
entre as dobras da bandeira da 
Santa Casa de Misericórdia, a 

·caminho da forca, seria perdoa
do.) 

Pimentel saiu dali para re
nunciar o mand!ato e dedicar-se 

car uer;wr:o o Poaer. 
Comentário de Arinos: "A 

verdade é que, em vez de-- 10, fo
ram quinze anos". 

* * O mesmo Andrada, falando 
de Olegário Maciel, que o sucede
ra na presidência de Minas, conta 
a Afonso Arinos: 

- Certa vez falou-me de tan
ta gente velha que tive ganas de 
perguntar-lhe sobre a semelhança 
da estátua do Patriarca. Quis sa
ber dele informações sobre o físico 
do primeiro José Bonifácio. 

* * Quando o famoso "Jardim da l 
lTLfancia" de deputados mineiros 
ameaç2va fechar, e a sorte polí
tica de seu chefe, o deputado Car
los Peixoto Filho, ia decidir.se, o 
caudilho Pinheiro Machado per
guntou a James Darcy, amigo ín
timo de Peixoto: 

- Se eu vier a romper com 
Peixoto, com quem fica você, meu 
filho? 

Resposta: 
-Nem com um nem ·com 

outro; espirro da política. 
Prometeu e cumpriu, dando 

adeus à sua cadeira de deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

* * O Marechal Hermes não pres-
tava a menor atenção à leitura do 
programa de governo do candida
to Venceslau Brás, feita por este 
em sua casa mineira, diante dos 
maiorais da política. Pudera: i•a 
casar-se dentro de uma semana, 
em segundas núpcias, com uma 
criatura encantadora, que ainda 
vive. Muitos anos depois, Vences
lau contava a Arinos: ele estava 
com o sentido na noiva distante. 

* * Conselho do General Vespast-
ano de Albuquerque ao deputado 
Pedro Lago, nos dias difíceis que 
se seguir:am ao bombardeio da 
Bahia (1912): 

- Como vocé sabe, so-u sot
dado e cumpro ordens. Tu d o 
mudou. Não se meta mais nisso. 
Peço-lhe como seu amigo. A Bahia 

do Seabro. 

* * 
Quando João Pinhetro tomou 

posse do Governo de Minas, Pi- · 
nheiro Machado não foi nada 
amável com o conse~heiro Afonso 
Pena, em palavras ditas no ban
quete comemorativo do ato. Pena 
revidou imediatamente. Ficou a 
impressão de mal-estar político. r 
Mas· não foi só por intenção polí
tica que se dera o incidente. 
James Darcy, outro comensal, 
contou a Arinos que Pinheiro es
tava com humor de cão: esquece
ra-se qe levar roupa adequada e, 
em pleno meio-dia, envergava 
uma calça de casaca, destoante ~ · 
da indumentária geral. 

* * 
O jato é que Pinhetro capri

chava no vestir, e verberou ao 
Senador Bernardo Monteiro, no 
quarto de modesto hotel carioca 
onde este se hospedava, as suas 
provincianas e humildes ceroulas: 

- Você deve estar sempre ,. 
~~·eparado pam morrer na rua; : 
vzsta-s~ de seda por baixo, seja um , 
cadáver decente. 

Pinheiro morreu praticamen
te na rua, assassinado no saguão 
do Hotel dos Estrangeiros. E no 
exame de seu cadáver apareceram 
as roupas íntimas de seda. 
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te, sem jamais se ter divorcia
do de uma solidão interior, 
de uma continua intimidade 
com os sonhos e de uma au-
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CONSTITUCIONAL 

Afonso Arinos 
de Melo Franco .

0 
Projeto Participa-

• ção visa unir a refle-
, xão acadêmica e o 

debate aberto, num 
esforço para en

·frentar e apresentar soluções a 
ilm problema crítico da socie
dade brasileira. No segundo 
domingo de cada mês, o Espe
cial publica um artigo, cujo 
objetivo é apresentar o tema e 
servir de propulsor do debate, 
a se realizar num dia subse
qüente. O debate .sobre Refor
ma Constitucional será realiza
do amanhã, às 20h, no Salão 
Nobre da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

• 
Em uma das reuniões perió

.dicas do Sumaré, realizadas sob 
os auspícios do Cardeal Eugê
nio Sales, tivemos oportunida
de de apresentar uma exposi
ção verbal sobre a crise brasi
·leira e suas alternativas. Pe
'dem-me, amigos que resuma, 
. em poucas laudas, aquela expo
. sição que não contém originali
. dade de conceitos nem fórmu-
las concretas de soluções. So
mos o primeiro a reconhecer 
isso, mas em matéria de Ciên
cias Sociais, aplicadas a uma 
crise global como a que atra
vessamos, a importância preli
Minar de disct~ssêes está tmtes 
no exame das causas do que nas 
tentativas atarantadas de solu
ção, como aquelas que o Exe
cutivo nos manda em casa, co

. tno o pão e o jornal. Vamos ao 

.resumo. 
A crise brasileira é, a um só 

Lembrança de uma·éxposição verbal no Sumaré 

tempo, nacional e internacio
nal. Isto encontra precedentes 
históricos impressionantes na 
fase militar do princípio da Re
pública. A renúncia de Deodo
ro e a ditadura de Floriano, 
bem como as dúvidas sobre se 
existiria sucessão presidencial, 
coincidiam com a inflação (o 
"Encilhamento") e a insolvabi
lidade face às dívidas bancárias 
no exterior. 

Tudo era precário e amea
çador, mas havia uma Consti
tuição e ela foi observada. Pru
dente de Morais foi eleito e 
assumiu, apesar das resistên
cias da ala exaltada do Exérci
to; a guerra civil terminou no 
Rio Grande e a insolvabilidade 
financeira resolveu-se com a 
semimoratória negociada na 
Inglaterra, pelo futuro Presi
dente Campos Sales, o qual, já 
no Governo, apoiado no Minis
tro da Faenda . , 
restituiu a credibilidade exter
na do país (com enormes sacri
fícios para as classes populares) 
e tornou possível o grande go
verno realizado por Rodrigues 
Alves. 

A crise de recursos e de 
credibilidade é agora muito 
mais aguda e muito mais pro
funda, mas, por outro lado, o 
Brasil é hoje muito maior, mui
to mais poderoso. Tudo o mais 
é parecido. Na polít~ interna, 
cisão do PDS, partido oficial. 
No Governo de Prudente, cisão 
no Partido Republicano Fede
ral, paRido- tamW ficial. 
Havia, então, açodados "presi
denciáveis", como hoje: Lauro 
Sodré, no Norte; Jtílio de Cas
tilhos, no Sul; Q11intino Bo
cayuva, no Rio; Campos Sales, 
em São Paulo. Corno hoje·, Mi
nas fechava-se em copas ... 

A confusão era enorme e o 
Presidente da República (Pru
dente) pouco influía. Pessoal
mente era respeitado, até que
rido, como se viu no enterro do 
Marechal Bittencourt, que 
acompanhou a pé. Mas, politi
camente, sua influência era 
muito pequena e ele or<>orto. 
Prudente, 
do pelo m;o'<fanic!mm'"ãib'S<=ãi 
datos e pela máquina despeda
çada do seu Partido, que che
gou a fazer duas convenções 
separadas e levantar dois candi
datos. 

Tudo parecido, crise exter
na, crise interna , falência finan-

Rubem Grillo 

mes, era muito de ser 
alterada no texto. A Constitui
ção de 1891 guardava, ainda, 
aquela "sacralidade" semi
religi~, de que falam os so
ciólogos políticos a propósito 
das leis políticas fundamentais. 

As instituições políticas 
mantinham sua inexpugnável 
base jurídica: havia uma Cons
tituição escrita que ninguém ti
nha coragem, nem força, para 
destruir. 

Esta é a pequena, a enorme 
diferença que impediu que a 
República voltasse a ser esta 
espécie de monarquia não he
reditária, que se instalou no 
Brasil em 1937, ou a hereditá
ria pelas armas, que se estabe
leceu em 1964. Como tivemos 
ocasião de lembrar em aula 
inaugural na Universidade de 
São Paulo, sob o título Império 
e _Nação, o presidencialismo 
brasileiro (esta idéia também 
não 'original) se transformou 
num símile de Império não he
reditário, ao mesmo tempo em 
que perdíamos as característi
cas histórico-sociológicas de 
Nação. O Brasil é, hoje, mais 
Império do ue República e 
Nação. 

A intervenção do Estado na 
economia, inevitável nos pro
cessos autoritários, especial
mente nos países em desenvol
vimento , como demonstra o 
clássico Max Weber, levou, no 
Brasil, à destruição da legitimi
dade constitucional e da sua 
arquitetura. A Federação desa
pareceu, o Congresso é um fan
tasma que não mete medo; o 
Poder Judiciário é- como dis
se o célebre orador inglês - "o 
leão que fica debaixo do tro
no"; e a Constituição é um 
gênero às vezes dramático, de 
história em quadrinhos. 

Eis o presidencialismo bra
sileiro, enquanto que o preten
so modelo americano (que nun
ca foi repetido em nenhum ou
tro país) se manifesta pela não 
estatização da Economia; pelo 

esplêndido isolamento do Judi
ciário; pela intocável autorida
de da Constituição tornada fle
xível pelo Supremo Tribunal. 

O Presidente americano é 
forte porque seu poder é limita
do e reconhecido pelos dois 
poderes igualmente fortes, to
dos sob o pálio de uma Consti
tuição sagrada. Sagrada tanto 
para o professor de Harvard, 
como para o vendedor de gaso
lina no Texas. 

Assim, a crise brasileira é, 
acima e antes de tudo, de fundo 
político-jurídico. É uma crise 
radical porque vem das raízes. 
Vamos sofrer muito para mino-
rar seus efeitos sócio-
econômico-financeiros, cuja 
culpa é, em grande parte, gera
da precisamente pela falta da 
Constituição digna deste nome. 

Claro que vamos sobreviver 
a tais efeitos, mas não conse
guiremos arrancar suas raízes, 
se não houver a coragem e a 
competência dos dirigentes, go
verno e oposição, unidos para a 
mudança institucional, para a 
instalação da Constituinte com 
este Congresso que aí está, pa
ra a elaboração de um estatuto 
constitucional que resuma nos
sa dolorida experiência e cor
responda às nossas ainda exis
tentes esperanças. Uma Consti
tuição que estabeleça o sistema 
parlamentar do governo, único 
capaz de exprimir e conter o 
anseio de mudanç · 
dade de conservaç , que mo
fluem na esmagadora maioria 
do povo brasiletro, como, de 
resto, de qualquer outro povo 
livre. 
Afonso Arinos de Melo Franco • Professor 
Emérito da UFRJ, ex-parlamentar • ex
Ministro de Estado. 
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, ção visa unir a refle-
. xão acadêmica e o 

debate aberto, num 
esforço para en-

·frentar e apresentar soluções a 
-pm problema crítico da socie
dade brasileira. No segundo 
domingo de cada mês, o Espe
cial publica um artigo, cujo 
objetivo é apresentar o tema e 
servir de propulsor do debate, 
a se realizar num dia subse
qüente. O debate sobre Refor
ma Constitucional será realiza
do amanhã, às 20h, no Salão 
Nobre da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

• 
Em -uma das reuniões periõ

.dicas do Sumaré, realiZadas sob 
<>s auspícios do Cardeal Eugê
nio Sales, tivemos oportunida
de de apresentar uma exposi
ção verbal sobre a crise brasi
·leira e suas alternativas. Pe
'dem-me, amigos que resuma, 
.em poucas laudas, aquela expo
. sição que não contém originali
. dade de conceitos nem fórmu-
las concretas de soluções. So
mos o primeiro a reconhecer 
isso, mas em matéria de Ciên
cias Sociais, aplicadas a uma 
crise global como a que atra
vessamos, a importância preli-

1NiKJI'•Hii'&ettssêliS está-"Btltes 
no exame das causas do que nas 
tentativas atarantadas de solu
ção, como aquelas que o Exe
cutivo nos manda em casa, co
. mo o pão e o jornal. Vamos ao 
.resumo. 

A crise brasileira é, a um só ----

Lembrança de uma· éxposição verbal ·no Suma ré 

tempo, nacional e internacio
nal. Isto encontra precedentes 
históricos impressionantes na 
fase militar do princípio da Re
pública. A renúncia de Deodo
ro e a ditadura de Floriano, 
bem como as dúvidas sobre se 
existiria sucessão presidencial, 
coincidiam com a inflação (o 
"Encilhamento") e a insolvabi
lidade face às dívidas bancárias 
no exterior. 

Tudo era precário e amea
çador, mas havia uma Consti
tuição e ela foi observada. Pru
dente de Morais foi eleito e 
assumiu, apesar das resistên
cias da ala exaltada do Exérci
to; a guerra civil terminou no 
Rio Grande e a insolvabilidade 
financeira resolveu-se com a 
semimoratória negociada na 
Inglaterra, pelo futuro Presi
dente Campos Sales, o qual, já 
no Governo, apoiado no Minis
tro da Fazenda · , 
restituiu a credibilidade exter
na do país (com enormes sacri
fícios para as classes populares) 
e tornou possível o grande go
verno realizado por Rodrigues 
Alves. 

A crise de recursos e de 
credibilidade é agora muito 
mais aguda e muito mais pro
funda, mas, por outro lado, o 
Brasil é hoje muito maior, mui
to mais poderoso. Tudo o mais 
é parecido. Na polítk:a interna, 
cisão do PDS, partido oficial. 
No Governo de Prudente, cisão 
no Partido Republicano Fede
ral, pamdo ..temW ficial. 
Havia, então, açoda os "presi
denciáveis", como hoje: Lauro 
Sodré, no Norte; ]lilio de Cas
tilhos, no Sul; Qaintino Bo
cayuva, no Rio; Campos Sales, 
em São Paulo. Corno hoje, Mi
nas fechava-se em copas ... 

A confusão era enorme e o 
Presidente da República (Pru
dente) pouco influía. Pessoal
mente era respeitado, até que
rido, como se viu no enterro do 
Marechal Bittencourt, que 
acompanhou a pé. Mas, politi
camente, sua influência era 
muito pequena e ele nr<";n..;in 

Prudente, 
do pelo atodà11n~tn1rdf'cruft 
datos e pela máquina despeda
çada do seu Partido, que che
gou a fazer duas convenções 
separadas e levantar dois candi
datos. 

Tudo parecido, crise exter
na, crise interna, falência finan-

Rubem Grillo 

mes, era muito de ser 
alterada no texto. A Constitui
ção de 1891 guardava, ainda, 
aquela "sacralidade" semi
religiosa, de que falam os so
ciólogos políticos a propósito 
das leis políticas fundamentais. 

As instituições políticas 
mantinham sua inexpugnável 
base jurídica: havia uma Cons
tituição escrita que ninguém ti
nha coragem, nem força, para 
destruir. 

Esta é a pequena, a enorme 
diferença que impediu que a 
República voltasse a ser esta 
espécie de monarquia não he
reditária, que se instalou no 
Brasil em 1937, ou a hereditá
ria pelas armas, que se estabe
leceu em 1964. Como tivemos 
ocasião de lembrar em aula 
inaugural na Universidade de 
São Paulo, sob o título Império 
e _Nação, o presidencialismo 
brasileiro (esta idéia também 
não 'original) se transformou 
num símile de Império não he
reditário, ao mesmo tempo em 
que perdíamos as característi
cas histórico-sociológicas de 
Nação. O Brasil é, hoje, mais 
Império do ue República e 
Nação. 

A intervenção do Estado na 
economia, inevitável nos pro
cessos autoritários, especial
mente nos países em desenvol
vimento, como demonstra o 
clássico Max Weber, levou, no 
Brasil, à destruição da legitimi
dade constitucional e da sua 
arquitetura. A Federação desa
pareceu, o Congresso é um fan
tasma que não mete medo; o 

· Poder Judiciário é- como dis
se o célebre orador inglês- "o 
leão que fica debaixo do tro
no"; e a Constituição é um 
gênero às vezes dramático, de 
história em quadrinhos. 

Eis o presidencialismo bra
sileiro, enquanto que o preten
so modelo americano (que nun
ca foi repetido em nenhum ou
tro país) se manifesta pela não 
estatização da Economia; pelo 

esplêndido isolamento do Judi
ciário; pela intocável autorida
de da Constituição tornada fle
xível pelo Supremo Tribunal. 

O Presidente americano é 
forte porque seu poder é limita
do e reconhecido pelos dois 
poderes igualmente fortes, to
dos sob o pálio de uma Consti
tuição sagrada. Sagrada tanto 
para o professor de Harvard, 
como para o vendedor de gaso
lina no Texas. 

Assim, a crise brasileira é, 
acima e antes de tudo, de fundo 
político-jurídico. É uma crise 
radical porque vem das raízes. 
Vamos sofrer muito para mino-
rar seus efeitos sócio-
econômico-financeiros, cuja 
culpa é, em grande parte, gera
da precisamente pela falta da 
Constituição digna deste nome. 

Claro que vamos sobreviver 
a tais efeitos, mas não conse
guiremos arrancar suas raízes, 
se não houver a coragem e a 
competência dos dirigentes, go
verno e oposição, unidos para a 
mudança institucional, para a 
instalação da Constituinte com 
este Congresso que aí está, pa
ra a elaboração de um estatuto 
constitucional que resuma nos
sa dolorida experiência e cor
responda às nossas ainda exis
tentes esperanças. Uma Consti
tuição que estabeleça o sistema 
parlamentar do governo, único 
capaz de exprimir e conter o 
anseio de mudança · 
dade de conservaçaõ, que ron
fluem na esmagadora maioria 
do povo brasileiro, como, de 
resto, de qualquer outro povo 
livre. 
Afonso Arinos de Melo Franco é Professor 
Emérito da UFRJ, ex-parlamentar e ex
Ministro de Estado. 
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AF.ONSIO. ARINOS~ ~onstit ~ionalista 
• 

"PRECISAMOS DEFINIR PODER MILI1,AR. 
DEFINIR PARA LIMITAR" 

Entrevista a Danusia Barbara 

No escritório de Afonso Arinos de Melo Franco há neste 
momento uma enorme brochura, aberta, anotada, esgarçada 

- Está paDa sa.irr, pela Editorn I::J~~~~7!"......_~~~~~ 
Nova. Fronteira, o Diário de Bolso qu~ 

l'tem eomo parte filllal, Retrato de 
INoiva, ·a nossa correspondência 

pu 

No fim da tard§. Af~so se põe ,_ 
um pouguinh!LJllais a.margo, fala dos r 
problemas do RrasU menos da pers-f 
pectiva a.polínea... do homem políti,2> 
e mais 4o cida.dão, do avô •e do poeta: 

- Vejo o Brasil muito ~!:!!!~!r!:Dfl 

~ 
pela avidez intelectual do velho político e professor. É a nu v a 

,.-- C~rta. l\~na port~guesa, .font~ de inspiração para um . es~r~tor 
que_, .entre. seus generos, mclm o de ledator de Coust1tmçoes. 

Afonso Arinos está prometendo lançar um livro novo, 
reeditar os quatro volumes de suas memórias, tudo em 1979. 
Mas o que o povo brasileiro aguarda com ansiedade é a ohra 

~,~~,~~~~~~~~~~~~~~, ~==~~-~;~~;~~~~~ii~~~~i~~~ij~tt!~~~~~~~~~~=§ ~1com amor, nas oficinas do acadêmico constitucionalista. Um~~~~~~~~~k_;~~~~: 
livrinho que não deveria e não poderia ser nunca mais de Icçao. 

O· HOMEM 
Então n1o gosta de nada? 

- De comida, nada; o que eu 
gosto muito é de doce; por isso que 
sou gordo. 

Afonso Arinos não é absolutamen
te gordo. De estatura média - esta
tura de brasileiro- olh~i

::1 vos, o nariz_q.ue suas turmas de fa
culdade home!Il.a.gea.vam desenhando-o 

li enorme, no quadro negro. E' um se
U nador romano, .a que não :tã1tã"se

quer o a;nel de 01111ro, grande ~o, 
da tradição. Mas, gordo, nao é. ---- Um dia (eu era Embaixador 
na ONU) fui convidado pelo Secretá

irio de Estado amerlcamo pa.r•a con
nversar sobre a realidade brasil_eira. O 

l
lit seêretário não entendia a demOTrrucia 
u1como nós a vemos e giíestionou.:m'é. 
Tiv~e explicar: os norte-america

~nos têm da liberdade um conceito de 
tradiçãOSãxomca, a libêraade como 

~~
iuma forma de o indivíduo se m:y]j
l~estar ou afirmar contra~ ElstadoJ 
nós, latinos. temos da rCroad.f) um 

!conceito grego, a. noção da. participa- ~ 
çã~na vontade do Estado_. 
Na. medida em que você conco-rre pa
ra formar a. vontade do Estado, e1e 
pode te.r uma vootade muito forte, 

porque você se mteg11a nele. Esta é 
minha posição democrática.. 

Ôs--Melo Franco vêm pa·r:ticip~n
do da vontade do Estado há sécu os. 
o avô de Afonso Arinos foi dep•uta.do 
no Império, senador estadual na Re
públLca. O pai, o protótipo do ~ta.
cfís'tãda Prime1ra RepubliCaf i depu

t tado, ministro. Chefe d ovem_ç~ ~ 
,! tato ·no~eríQd_QJJelill!!_M.oreira m
baixador juntp à I.in d,as Na.çÕJ§, 
Áfonso, ele mesmo, foi tam<pém d~
tado, ministro dluas ye21es. sen.a.dqr, 
embaixador, professor de D.kel.to 
C_Q<Dsl!i tucional.- a.ca.dêmirej). 

- No enbamto, não é a vida. pú
blk.a. que mais me marca a. ãimtên
cia. E',~illb a minh~ida _de homem. 

RIE· o amor, às letras e á fe'"-~ 
rn Afonso saca da ponta de uma lon-
ga corrente de :pta.ta n1ma cruz do 

·me~o_]Jl·etal e pont..u.a-.a. .ka,se_çom 
um gesto de exovcis.ar os tempos. 
Anah Mêllo Franco, que está escutan
díL a entrevista_com m.etade de sua 
atenção, ergue por uns segundos 08 
olhos da tradJução de To.cquevilQe que 
vai f'azendo, sem dicionário, d'Uiaiilte 
a fala do marido. Um dos livros q111e 
Afonso publica es~ amo é exa.t~n
te ·a coleção das orurta.s de 3Jm()(_Q_Ujl. 
o~dms ítrocaram, entr.e 1927 e 1928: 

.. 

própria, como cotribuição, ele está preparando uma nova Constituição para o Brasil 



Como está a vida política no Bra
sil? 

- Estamos ainlda na fase que os 
==f cientistas politioos chamam de caucus: 

r~:;."""'"' dos'""'"' no'te~i-

Então pela primeira vez na Histó
..Jria do Brasil será constituído um Par
~tido de cunho ideológico? 

Por que a nova fase brasileira? 

.:::J -Há uns quatro anos dei uma au-
la inaugural, em São Paulo, sobre im

. pério e na,s.ão, em que procurava su-
.::fgenr uma noy_a permeotiya analíticaK 

para o B.ra.sil. A rotina faz oorn que 
tenhamos sobre o império wn c.oncei
t<[gue não é permanente historica-

~ - Aoho que não; e há um grupo 
que não tem sequer esperanças de que 
o Estado vá ao alfaiate. 

Em suas memórias, o Sr diz que 
"ou progredimos socialmente 

;:f ~ Ao pensar rotineiro, império é 
um grupo dirigente, situado ~~n·a 
temperada, metropolitana, peclenc.en
te a uma r~omo~a, CIDILuma ~~~~~. 
grande forca na,yal e terrestre cmo 

~F}:!l.nca e Ingla.tf>..rra ~ ao lado, ' a_ ou
- , tra parte, obediente, de lli);vos e lín-

g~ dlvers~ Is.to é a nÕçã.()(Io século 
XIX nocão au:e vem de Roma, porque 
Õ Im~rio R~õf01 1sto, a expansão 
da urbs. Mas, hoje,~rio , para nós, 
c,!§ntisPas políticos, , é rlo ,_.. ~~~-:;-=-F=-''7:"::=-:-=:.:r=-=-r~==::::.::~r=. 
9rgapizacao gg •I'OJ!er; 
urpa concentração de Poder que cos:
r~sponlde a mna COI!Jcentraçao econo-, 6\::'~~~!:!2...2..~~~E!l!.!:~~ 

• 

Como explica 
não pragmático? 

' Se ·são voltados para o êxito, 
que não estão informados (ao m•mnr..-.t 

aparentam) do "ou desenvolvemos :HII'"~•·••·•u.tu~L.Ut:: !!~~!3J~il-~ 
socialmente ou explodimos?'' -= 

-=f' - I~ não sei. Existem dois cír-

(

oulos côC ktfj~forma.çã.a...I_n
formação do SNI e -uma informação 
~ai:-----

-'- Gide escre.veu que, uma vez, 
viajava num trem e notou que perto Mas corre 

e St es- Onde a contribuição dos intelec-

Se o 

tuais iJ acolhida? 

- Nos Estados Unidos,~em-r
.Pl9-0 que eles chamam de in teli[ên
~raol é a inittligêpcia da_uni-\:::. 
'versi<ilide:Yos Estados Unidos há umaJ 
contribliiÇão •t;~mito 2rande do pensa-1ft 
m to universitário, o llir.eito se f.õr-
ma na UllliVer nos trib a1s. 

Mas lá a jurisprudência é muito l 
ouvida, a Constituiçao nunca mexida. :%

Aqui, a C~tuição é ãfterada a to-k. 
~a hora. r 

- Porque temos esquemas ra.cio-!r 9.C;_J 
nais. Os latinos têm esquemas ra- .., 
cionais, ldeló_giw.s e harmôniCQs . ...Q!.-~ ~ 
anglo-saxônico tem um esquema ig:a- -
c_ionail, t d,e sondagem na realidade, IJJffi::? 
de adap ação das palavras a uma reà
lldade mutável Mesmo que você te
nha a 'Palavra dando uma forma per
m-ªnente a.o pens!llmento, a palavra é 
inter:pret!lida com uma flexibili~de 
que pode mudar conforme as condi-
@s. Er,üâo o mesmo serve para....co1-
S!J.~i:ferentes. Um grande jurista nor- ~~ 
te-americB~no fala (fã "sunt!llosa va-
guidãOda Constituicão dos Estadoll 
'Qni,dQs". CQ!losco, não é assim; por ·t~ 

mesmo temos ,_ 

con a , ., . 
no entanto esse trabalho se perdeu. _L .X 
q~h~v~ · 

-Porque chegamos semPie ca ea-
quemas raclonalS,_l!!esUlllÍdamente '""(f} 
perfeitos. E nos estrepamos:- -~ r .. 
~perigo de acontlcer isto com /

trabalho? 

o Sr define o liberal? 

- Há o liberal a;mericano, bas1- \-. 
1liii""" progressista. Mas há 

.,..~ .. u'"' .. o .liberal latino. um homem 
faz confusão entre liberal~mo.J.n - lk::. 

telectual e liberdade econômi,_ca. Li-n 
b~ãde econõmiêa. nã.o can(in~ H-_ 
beralismo int!l'ledual, no sentido norJ 
te-americano. Conduz à mentalida-
~e emm-esarial, com os yícios amta p:.. 
m~ntalid.a:de em c!lida pals. 

' o1~ o 11S'11~B oa 1'11N~or o B ON~30\fJ D t VNIDV_~=d -~ 




