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INTERVENCÃO ESTATAL NA ORDEM ECONOMICA 
-..:» 

O ministro Geraldo Monte- .~esejo superprofessores pani 
dônio Bezerra de Menezes, em orientar a juventude, mas ape
palestra proferida ontem, no nas mestr-es capacítad·os a e
-audi-tório do Instttuto de Edu- quacionar as nossas realidades, 
cação Flores da Cunha, por o- problemas e deficiências, bus
casião da abertura do I Ciclo cando a maturidade, baseados 
de Palestras para Professores em conceitos de expressão e
de EdP :::açã·o Moral e Cívica, xiológica". 
disse ' ·e "não desejo ver os 
jovens :mgidos pela revolta e 
;nem impregnados de desâni
mo, do mesmo modo como não 

O professor Bezerra de Me
nezes, membro do Conselho 
Nacional de Moral e CiviSmo, 

do Mini~tério da Educação, en
tende que o Moderno Direito 
(;onstitudonal, após a II Gr•m
de Guerra, '·experimentou um 
dos mais espetaculares avanços 
deste século, ao voltar-se para 
o estudo aprofundado da Or
dem Econômica, apresentando 
perspectivas mais amplas para 
a DemocTacia, e buscando, as
jõim, encontrar o verdadeiro 
sentido de jus-tiça social. 

Ao finalizar, o prof. Bezerra 
rle Menezes justificou a inter
venção d-o Estado na ordem e
conômica, por entendeT que a 
"livre iniciativa não possui, a
inda, recursos que permitam 
assumir o risco do investimen
to e nem pode piescindir das 
perspectivas de lucro imediato, 
do mesmo modo como não po
de apresentar al-terna:ivas de 
justiça social, cabendo aos pro-

tessores a árdua missão de en
contrar um modo adequado pa
ra levar tais prnblemas ao co
nhecimento dos alunos, em ní
vel pedagógico". 

Os trabalhos terão prosse
guimento, hoje, com a confe
rência sobre o tema "Estru.tu
ra e Organização do Es-tado 
Brasileiro", a cargo do prof. Ar
thur Machado Paupério. 
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Professor acha que diminuir 
participação do Estado na 
economia é atitude covarde 

Porto Alegre- Membro da Comissão Nacional 
de Moral e Cívica, o Sr Geraldo Montedônio Bezer
ra de Menezes defendeu ontem a participação do 
Estado na economia nacional, afirmando que "só 
homens de má fé procuram ver nessa intervenção 
uma solução socialista e domadora da pessoa huma
na", e que "se evitamos a presença do Estado por 
temor de um futuro controle ideológico, estamos 
assumindo uma atitude de covardia para não aten-
der os justos anseios do povo". 1 

"A economia hoj-e, além de uma economia de 
mercado, é uma economia social, e muitas vezes se 
faz, até necessário, o monopólio do Govemo em cer
tas áreas para assegurar o desenvolvimento nacio
nal, um desenvolvimento que coioque o homem no 
centro de toda uma política desenvolvimentista", 
ressaltou o Sr Bezerra de Menezes, ao abrir ontem 
o 1 Q Ciclo de Palestras para Pro~essores de Educa
ção Moral e Cívica do Rio Grande do Sul. 
FUNDAMENTO MORAL 
DO ESTADO 

Também ,prof·essor da 
UniversidSJde Federal Flu
minense e da PUC do Rio, 
o Sr Ge-rSJldo Bézerra de 
Menezes, na palesbra sobre 
Diretrizes da Ordem Eco
nômica e social do Brasil, 
frisou: "0 mundo não pode 
retornar ao século passado, 
com ec()nomta de mercado 
e base·ada, apenas, em lu
cros. E como atender as ne
cessidacl,es sociais do povo 
e básicas da Nação, quando 
a s empresas particulares 
não têm condições de assu
mir responsabi:!idSid:es pelo 
m.on.tlante dos custos?" -
indagou o professoc, am-es
centando que "as contin
gências impõem, no Brasil, a 
presença do Estado na e.co
nomia". Acrescentou q u e 
''ninguém quer que a pre
sença do Estado absorvente 
a pon•to de aniquilar a per
sonalidade humana - esta
tizar a educação seria liqui
dar a formação das ge
rações brasileiras: Mas a 
ação do Estado na econo
mia, nos dias de hoje, e 
fun:damental. A ação doEs
-tado visa assegurar melhor 
a dignidade da pessoa hu
mana do trabalhado·r, e es
te é o seu fundSJmento mo
ral, evitando a ex.ploração 
violenta do homem, como 
ooorria no século passado, 
com a conc-epção econômica. 
totalmente 1ibera.l". 

- O Estado atende às ne
cessidades básicas da Nação 
e só o Estado ' pOde sobre
por-se à ação das multlna
cionais, e inclusive existe 
uma legislaçlio anti-·truste 
contra mu~tinacional& · que 
trazem grandes sacrifícios à 
nação" - enfatizou o Sr 
GeralQ.o Bezerra ·ele Mene-: 
zes. 

SEM LAVAGEM 
CEREBRAL 

A mudança do eoncetto 
social da ,prO!priedade é jus
tificada .pelo professor ca
rioca pelo fato de . que ''não 
se ,pretende socializar a 
propr·iedade como QUerem 
-º.S .~~ mas abrir o 

acesso ao direito de proprie
dade a todos os cidadãos. 
Há graves equívocos da. po
lítica habitacional, pois não 
descemos a uma solução 
conveniente ;>ara solucionar 
o problema da maioria 'dos 
t r a b alhadores brasileiros 
que recebem, no máximo, 
até cinco salários mínimos. 
Na verdade, 70% deles não 
atingem aquela cifra. O 
BNH voltou-se agora para 
o problema, mas é preciso 
que não fique apenas nos 
planos, mas que sejam real
mente concretizados". 

N.a súa palestra à 300 pro
fessores de Moral e Cívic:;.. 
o Sr Geraldo Bezerra de 
Menezes diSse que "o ensino 
de Moral e Cívica não e 
uma lavagam cerebral e 
es,tão -err-ados os professores 
que assim o praticam. A 
educação Moral e Cívica não 
quer os jovens tangidos pt
lo ideário da revolta. nã•J os 
quer o m is s o s , espirituat
mente mutilado-s, insen.,i
veis à miséria, à opressão, 
à injustiça; não os quer 
frustrados , sem · ilusão, sem 
ideal, sení destino, sem so
nhos de glória". 

·....,... O que houver de co~s
trutivo, os professores devem 
divulgar. Se houver críticas 
a façam, mas com o cuida
do que deve ser dado aos 
jovens em· desenvolvimento. 
Não queremos criSJr um pais 
de descrentes, de angu.;tla
dos, mas uma geração para 
assumir, futuramente, a 
coisa pública. Há, no BrasU, 
populações que sobrevivem 
em condições de' miséria,' de 
subnutrição, desprovidas d. 
quaisquer condições de uma 
vida digna. 1.: preciso que os 
professores, ao darem suas 
mensagens, o façam cnm 
clareza, isenção, sem preo
O\JiPaçáo com áreas gover
namentais. Acima dos int€
resses do Governo e do Es
tado, está o interesse nacio
nal. O que !Procuramos ~ a 
abertura dessas consciên
cias novas para que não im
pregnem de idéias que se 
OOllltra.põem aos interesses- e 
ao destino do pove brasi
leiro.'' 




