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PADRES NÂO REPRESENTARAM 0 CLERO 

Os 25 sacerdotes que par
ticiparam da passeata de 
ontem nâo representaram, 
oficialmente, o Clero da 
Aquidíocse do Rio de J a 
neiro. Apenas cinco eram do 
clero diocesano, enqui.mo os 
demais eram religiosos isen
tos da jurisdição diocesana 
em todos os atos não dire
tamente relacionados com »• 
celebração do culto. 

O Vigário-Geral da Ar
quidiocese, Dom José de 
Castro Pinto, ao tomar co
nhecimento de uma nota di
vulgada em nome do Clero, 
de apoio à passeata, distri
buiu pela Agi bela Nacional 
uma nota .salientando não 
haver nenhuma deliberação 
oficial nesse sentido. E es
clareceu que no dia anterior 
realizara-se uma reunião 
para discutir o assunto mas 
dado o reduzido compareci -
mento de padres considerou -
se inviável uma tomada de 
posição em nome de todo o 
Clero. 

povo em trajes 

- i am 12 
Às l l h 15iii apenas um sa

cerdote tinha chegado ao 
pátio do Ministério da Edu
cação e Cultura, um jesuí
ta do Colégio Santo Inácio. 
As 11 horas, resolvera vir ao 
encontro dos demais padres 
do Colégio que. segundo lhe 
haviam informado, já te
riam saído para a passeata. 
O local de reunião do Cle
ro tinha sido marcado pa
ra o MEC. mas nenhum ou
tro padre BC dirigiu pura lá. 
Alunos e ex-alunos do Co
légio Santo Inácio também 
se mostravam preocupados 
por não verem nenhum dos 
seus professores. Mas a 
grande interrogação era 
sobre a presença cio bispo 
auxiliar, Dom José de Cas
tro Pinto. Embora tivesse 
participado de uma reunião 
de padres, na véspera, o pa
dre jesuíta dizia à impren
sa que desconhecia qual se
ria a atitude de D. José de 
Castro Pinto. 

A Ala Dos Padres 
Somente às 13 horas, quan

do grande número dos que 
desfilavam já tinham chega
do ao pátio do Ministério, 
surgiu a ala em que duas 
filas de padres, cie BI 
dados, se incorporava à pas
seata. A fila de frente con
duzia unia faixa em que di-
7iam que o Clero estava com 
o Povo A plenos pulmões. 
dos mais jovens ao mais ve
lho gritavam em cadência 
os "slogans" que a massa de 
estudantes iniciava: "O Po
vo Organizado Derruba a Di
tadura", "Liberdade par* os 
Presos" etc. A maneira de 
pronunciar as palavras de
notava, em alguns deles, a 
nacionalidade estrangeira, o 
que é comum nas comuni
dades religiosas, principal
mente de frades. Ainda na 
parte do jardim, antes do 
pátio do MEC, se difundiu a 
ordem dada por Vladimir 
Palmeira para que todos sen
tassem. Da mesma forma 
que os demais, os padres 
gritavam para que se sen
tassem os que se achavam à 
sua frente. 

Mais tarde, já na Cinelán-
dia, alguns padres demons
travam não conhecer quem 
era Vladimir Palmeira. So
bre pedaços de jornais ou 
sobre parte do pano da fai
xa que carregavam, todos 
sentados aguardavam a or
dem dos dirigentes da pas
seata para que prosseguis
sem para a Cinelândia. de
pois dos 5 minutos dados 
por Vladimir Palmeira ao 
Ministro Tarso Dutra para 
que descesse de seu Gabi
nete para discutir com os es
tudantes o plano de Refor
ma do Ensino. 

Enquanto isso. alguns ou
tros padres chegaram e se 
juntaram aos que já se en
contravam na passeata. Até 
este momento, não se notou 
a presença de nenhuma frei
ra, embora um dos padres 
dissesse que eram numero
sas, mas que tinham se mis

turado ao 
comuns. 

Convite ao Povo 

Ao deixar o pátio do Mi
nistério da Educação, os pa
dres se mostravam mais en
tusiasmados. A l é m dos 
"slogans", um deles lembrou 
que devia ser cantado "aqui
lo, como é, que diz "Ou li-
ear a Pátria livre'", inici 
por uai outro e se.,uniu pe
los demais. Ao atra\ •. i a 
Graça Aranha em din ção • 
Pedro IA . i > nas ja-
ãi ! ia do edifício do tPASE 
n u ii i e r u s o s funcionários, 
d mais velho dOS PfKtr) S 
passou a gritar p a r a 
descessem e se incorporas
sem à vassaatu. luas o.s "slo
gans" dos padres. "Um, dois, 
três, precisamos de vocês", 
foi loyo substituído por ou
tro, de uma ala de estudan
tes que os seguiam, e pas
saram a gritar; "\ océ i i *-
piorado ,nao pode estar pa
rado", ao qual também os 
padres aderiram. Logo a se
guir, o Padre Guy. do Co
légio Santo Inácio, lembrou 
que d e v i a rn ti r e te r j à 
"'participação", aludindo ao 
que. depois, diria o Padre 
Luciano. em nome do Cle
ro, isto é, que a Igreja nâo 
estava na manli . : ção lia
ra dominai, mas para par
ticipar. 

ousado a assinar a noia rios 
padi\ :í. anteontem à noite. 

Não Falam 

As 5 Freiras 

Quando as duas filas de 
padres subiram as calçadas 
da Cinelândia, um delas 
avistou nas 
Biblioteca Nacional 

dosas, com hábito eclé
tico, de côr cinza. Aten

dendo ao seu pedido alguém 
foi chamá-las e só consen
tiram em Juntar-se aos pa
dres depois que se certifi
caram de que. de fato, eles 
estavam acenando-lhes. Ne
nhuma delas quis identificar 
a Congregação religiosa a 
que pertenciam, responden
do a mais idosa que estava 
presente em seu próprio no
me. As cinco religiosas co
mo os padres, sentaram-se 
sobre pedaços de jornal e. 
sem quase nenhum comen
tário, ouviram todos os dis
cursos feitos das escadarias 
da Assembléia Legislativa 
As freiras, porém, esconde
ram o rosto atrás de folhas 

o i • i em ah o 
• • igrafos e cinemato-

Ausència do Bispo 

A pergunta do uras 
religiosas deixou urh dos 
padres em dificuldade para 
responder. Logo no chegar, 

I a mais Idosa das freiras vol
tou-se para o padre que lhe 

i estava mais próximo e per 
guntou: Vocês estão aqui 

j como representação do Cle-
; ro" A pergunta não foi res

pondida diretamente, sain-
do-se o padre com a res
posta ambígua de que eles 

; estavam ali. As 5 freiras, n '-
| rem. não aguardaram o fim 
j dos discursos, retirando-se 
' táo logo falou o Padre Lu-
! ciano. anunciado como ora

dor representando o Cle
ro. Logo a seguir, quando 
Vladimir Palmeira ordenou 
que os presentes iniciassem 
a passeata pela Avenida Rio 
Branco, alguns padres 
lembraram de que a faixa 
que haviam utilizado para 
sentar já não podia ser. de 
novo. levada aberta. 

Mas foi dado um jeito e 
a faixa voltou a ser leva
da. A partir dai, a ausên
cia de Dom José de Castro 
Pinto começou a ser comen
tada. Pelas perguntas de 
vários padres ficou claro 
que alguns compareceram 
à passeata na certeza de 
que a presença do Clero era. 
como na passeata anterior 
oficialmente permitida pela 
Cúria. Aos que insistiam 
em saber por que o Vigário 
Geral não viera outros res. 
pondtam que Dom José de 
Castro Pinto não estava fi
sicamente disposto desde há 
há alguns dias. Um outro 
negava que Dom José de 
Castro Pinto se tivesse re-

Do inicio ao fim da pa--
a foi inútil ioda tenta

tiva da imprensa etn colher 
inv.u-esi.oes dos padres e das 
freiras que lá comparece
ram. O único a falar, o Pa-
dre Eduardo, da Matriz de 
Nossa. Senhora de Copaca
bana, instado sobre a sua 
Impressão, respondeu que 
o.s padres nâo bobam im
pressão, mas (Baiana pressão, 
junto com o povo, pelas li
berdades. A participação do 
C o oi o è mais uw I • p 

Gt ibara, pois, 
a São Paulo, Re-

' • ..'.uras capitais os pa-
i a .i saindo às ruas 

Junto com o povo — disse. 
A própria identificação aos 
sacerdote» se tornou impos
sível, pois um deles, ao ver 
um rcpórler. perguntou se 

, nào sCria meus um "dedo 
duro". 

E n t r e si, também, pou-
co •.• a n v ." r s a v a m. Gri
tavam q u a n d o os estu-
dante.-i gritavam; b a t i a m 
palmas, quando deviam ba
lei palmas: e vaiavam quan
do havia vaias ao Governo, 
ao Ministro da Educação e 
outras aufi :i lades, Nenhum 
compareceu de batina, mas, 
enquanto alguns usavam co
larinho eclesiástico, outros 

tiam. apenas, uma cami
sa esporte, d.- mansas arre
gaçadas. 

Esclarecimento 

Por volta das 16 horas, 
na Cúria M e t r o p o l i t a n a , 
Dom José de Castro Pinto 
acabava de redigir uma no
ta oficial cm que desauto
rizava a presença dos padres, 
oficialmente, como r e p r e 
sentantes do Clero da Ar
quidiocese. Dizia que. de fa
to, havia se recusado a as
sinar, na noite anterior, uma 
nota redfeida por alguns pa
dres. A "azão. disse, é que 
pouco mais de 20 padres ti
nham rompnreoido ao en
contro em que se discutiria 
a participarão do Clero na 
passeata Os p o u c o s que 
compareceram não f o r a m 
unânimes em seus pentos-
de-vista e, disse o Vigário-
Gferal, não era Justo n"'U 
certo que um pequeno nú
mero 'ailassc em nome de 
tudo o Clero. Por fim. a no
ta sof;-pu d u a s correções: 
um a em que os seus autores 
se Identificaram rumo "nos. 
sacerdotes" e a outra, cm que 
diziam e s t a r Identificados 
com o b:epr>. 

Dom Jcsé :e Castro Pinto 
não se opôs a uma ou a ou
tra, ma, os padres lhe pro-
mel :ram que não divulga
riam a nota em nome do 
Clero, mas em seu próprio 
nome. dos autores. Entre
tanto, ao ler os matutinos, 
onde a nota dos padres pa
recia que fora dada em no
me do Clero, apressou-ss em 
divulgar a Nota da Cúria. 
Anteontem á. noite, entre
tanto, na reunião dos pa
dres, houve divergência so
bre a pnrtlcloáiâo, ou não, 
na passeata, pelo'fato de os 
padres terem sido deixados 
à margem da programação 
da passeata de ontem. AI-

iram que Isto era 
expor o Clero a seguir.lide-
ranças estudantis sem co
nhecer até onde elas pode
riam conduzir a passeata e, 
diziam, na hipótese de ten
tativa de perturbação da 
or:'em pública e conseqüen
te repressão policial, os pa
dres não teriam condições 

í de ficar ao lado dos estu-
! dantes. 

Em todo o decurao da pas-
' seata. o Padre João Batista. 

que integrou a Comissão que 
foi a Brasília ao encontro do 

j Presiciente da República, es-
! teve separado dos demais sa

cerdotes. No início da con-
I centração, ainda no pátio do 

MEC. apareceu. r?n'damen-
te, de "clergvman" p a r a 

! anunciar ao único saceráo-
' tf. então ijreseote, que os 

demais padres se t inham di-
! rígido para outro local de 
I onde se iniciaria a passeata 

Embora a manifestação de 
ontem tivesse sido anuncia
da como do protesto contra 
a não-libertação dos estu
dantes presos e os problemas 
universitários de um modo 
geral, houve, durante o mo
vimento, farta distribuição 
de manifestos que pregavam 
a derrubada do regime, pe
diam a arregimentaçao dos 
operários e do povo para a 
guerra civil e atacavam as 
autoridades constituídas — 
deixando as questões estu
dantis em plano inteiramen
te secundário, senão inexis
tente. O.s boletins, em sua 
m a i o r i a sem assinatura, 

a distribuídos entre os 
participantes da pas s e a l a 
por grupos especialmente 
designadas, que percorriam 
as fileiras de um extremo ao 
outro, entregando os milha-
te- de Impressos que leva
vam. 

Pelos Presos 

A Nota da Cúria 
O Vigário-Geral, Dom José 

Alberto Lopes de Castro Pinto, 
distribuiu ontem a seguinte no
ta oficial da Cúria Metropoli
tana: 

"Em vista do que foi noti
ciado por vários matutinos de 
hoje, sentimo-nos na obrigação 
de esclarecer: 

1.° — Que não houve par
ticipação oficial do clero na 
passeata programada para esta 
manhã; 2.° — Que tampouco 
houve nota oficial desta Cúria, 
único órgão autorizado a falar 

oficialmente em nome das au
toridades eclesiásticas; 3.° — 
Que a nota divulgada não tem 
a assinatura do Vigário-Geral, 
mas representa o pensamento 
dos sacerdotes e religiosos que 
a assinaram após comunicação 
feita ao Vigário-Geral; 4° — 
Que os signatários não tiveram 
em mente elaborar uma nota 
oficial, nem mesmo falar em no
me do clero por não se sentirem 
em número suficiente para um 
mínimo de rrpre^entatividade, 
segundo sua declaração ao Vi-
gário-Gerai". 

0 5 QUE DÂO AUTOGRAfGS 
O alvoroço de rapazes c 

moças que se lançavam à 
caca de autógrafos de al
guns ídolos da música po-

. pular incorporados a, manl-
f estação, constituiu n o t a 
marcante da presença do 
grupo de intelectuais. Estes 

"começaram a concentrar-se 
no Largo da Carioca desdf-
11 horas, seguindo depois em 
passeata para o p á t i o do 
MEC. F a i x a s e cartazes 
anunciavam reivindicações 
"específicas" dirigidas em 
geral contra a censura no 
ieat.ro Durante todo o tra
jeto, era entoado em coro 

0 "slogan": "So o povo or
ganizado derruba a ri i t a-
dura". A certa altura, entre
tanto, os músicos que tam
bém integravam o grupo de 
in te l ec tua i s . Insurgiram-se 
contra o emprego do advér- ' 
bio "só", por considerá-lo 
pouco "musical". H o u v e 
breves entendimentos, deba
tes e por fim as vozes tor
naram a gritar o lema em 
uníssono iá sem a partícula 
destoante. 

Entre os participantes do 
grupo podemos anotar: Oto 
Maria C a r p e a u x , Flávio 
Rangel, Dias Gomes. An-

tero Oliveira. Tite de Le
mos. Carlos Vereza. Maria 
Fernanda. Chico Buaniue de 
Holanda. Gutemberg Ouara-
blra. Marcos e Paulo Sérgio 
Vale. C i r o Aguiar. Milton 
Nascimento. O d e t e Lara. 
Nara Leão M á r I o Lago. 
Cláudio Mnrzo. Nelson Mo
ta. Célia Azevedo. Paulo Au-
tran, Tônia Carreiro. Nor
ma Benguol. Glauber Rocha, 
Paulo José. João Vietas. Ve
ra Barreto Leite. N o r m a 
Blum. Tais Muni/ Coutinho. 
Ari Coslov. Isolda. Beatriz 
VefgR, Gracindo J r . Tai-
punra e Coniunto MPB-4. 

Um dos manifestos ampla
mente .distribuídos dirigia-
se ao povo em geral e levava 
a assinatura da Comissão 
Coordenadora das Reivindi
cações dos Trabalhodores. 
Fazia alusões ao II Encon
tro de Trabalhadores, rea
lizado na Guanabara, e rea
firmava o propósito de le
var a v a n t e o "plano de 
ação - . Dizia, textualmente: 

UÒ traoalliadore.1 partici
pantes do II Encontro, rea
lizado na Guanabara, reafir
mando seu propósito de le
var avante seu Plano de 
Aeào. cuja execução, estão 

i fará ratii que o Bra
sil saia da crise que atra
vessa, restaurando ao povo o 
pleno exercício das liberda
des democráticas e ao traba
lhador, em especial, melho
res condições ds vida, vém, 
através da Comissão criada 
n quele II Encontro, dar seu 
pleno apoio às reivindicaçõ?» 
estüdanas, inclusive pela 
Concessão de maiores verbas 
para a educação, de medo a 
permitir tenham os filhos cios 
trabalhadores o acesso às es
colas, o direito à educação. 
p s trabalhadores rea firmam 
sua posição não apenas em 
defesa da libertação dos es
tudantes, mas de tedos os 
presos políticos, da própria 
anis:ia ampla, como Único 
meio capaz de permitir um 
diálogo franco, sem ódios e 
ressentimentos, que traga de 
volta ao povo aquele clima 
fft-o preconizado oslo Papa 
Paulo VI. de paz e liberda
de. Finalnienie. erguendo 
seu protesto pelo não aten
dimento às reivindicações es
tudantis e pela forma com 
que as autoridades lém rea
gido contra toda e qualquer 
manifestação pública, recla
mam o atendimento às a pl-

tneõ^s rias claíses trabalha
doras, quer pela revogação 
das Leis de Arrocho Ral-ria' 
pela não aplicação do Plano 
Nacional de Saúde, como pe
la adoção de uma po!ítica 
independente de desenvolvi
mento da economia nacio
nal, de defesa rio novo ter
ritório e de nossas rio''e,:as. 
enfim, pela aolicaçio de uma 
política de afirmação de so
berania nacional. Ê com es
te propósito que os trabalha
dores, dp público, reafirmam 
que permanecem unidos e vi
gilantes". 

Contra a Ditadura 

Outro manifesto, distribuí
do em nome das ext i - tas 
UNE e UBES. prega clara
mente a revolução armada, 
contra o que classifica de 
ditadura. Diz. num dos seus 
trechos: 

"Os estudantes vêm lutan
do decididamente nas ruas 
por suas reivindicações por 
melhores condições de ensi
no e contra a entrega da 
nossa Universidade aos ame- -
ricaros. Porém a luta dos 
estudantes é. também, uma 
luta contra a ditadura lm-
ptantada em p r i m e i r o de 
abril e contra o imperialis
mo ianque." 

Em outro trecho, assinala: 
"Contra a violência da di

tadura os estudantes e o po
vo reagiram com a violência 
ponular. conseguindo gran
des vitórias e culminando 
com a grande passeata do dia 
26. Assim, a luta rios estu
dai, tes faz parte da grande 
luta do povo brasileiro pela 
libertação do nosso país do 
jugo da ditadura e da domi
nação do imperialismo. 

Prossegue f a z e n d o uma 
pregação nitidamente sub
versiva e. conclui: 

"O nosso povo não luta so
zinho. Todos os povos do 
mundo se levantam contra 
a dominação e o Jugo do Im
perialismo. Da união, da 
luta, de todos as povos do 
mundo, o imperialismo nor
te-americano será definiti
vamente derrotado. Compa
nheiros, vamos nos organizar 
em grupos para discutir a 
situação do nosso povo e a 
melhor forma de luta contra 
a ditadura e o imperialismo". 

Nova Fase 

danif icando o movimen
to estudantil como "Nova Fa
se" do movimento popular 
no Brasil, outro manifesto, 
entregue em nome da FUEC 
e da I "YtK. depois de ofender 
as autoridades constituid a e 
pregar a derrubada do atual 
"palme, diz que a classe con
tinua organizada nas suas en
tidades, "seiam efas legaliza
das ou não". E convida o po
vo a desenvolver, em grupos 
dlstintoi de ação, a continua
ção do movimento "nas fá
bricas, nos quartéis ou nas 
renartieõps". 

Pequenos Grupos 

Outro boletim, comenta 
que os estudantes já estão 
organizados, em pequeno» 
grupos, de cinco ou dez, que 
se reúnem nas escolas e nus 
faculdades, S sugere que os 
operários e o povo em geral 
facn o mesmo, pregando • 
derrubada do regime r con
denando aquilo que qualifi
ca de "ininerialiomr, j -n"n»". 

[ Esse boletim nào leva qual
quer assinatura e também foi 

! distribuído em profusão du
rante a passeata de ontem. 

Dos Artistas 

Dirigido ao comercio da 
: Guanabara, também foi dis-
! tribuído um manilesto apó

crifo, mas que dizia repre
sentar os interesses dos ar-
tí.-las e intelectu.is. \lani-
festava-se contra a não liber
tação dos presos; pró reaber-
nira do Calabouço, contra a 

| Censura e o acordo MCEC-
l SAlü; Solicitava o boletim 
que OS lojistas m: nth esseni 
suas firmai abertas. 

Derrubada e Expulsão 

fui nome da UBES e da 
UNE, um dos boletins, depois 

i de repetir os a t a q u e s ao 
| Governo federal e ao Go

verno e povo norte-america
nos, reafirma a disposição 
dos e-luduntes de nào ape
nas derrubar, mas também 
expulsar o que qualifica de 

."imperialismo". E faz alusão 
á guerra do Viemam, pedin
do que o exemplo daquele 
povo sirva aos brasileiros. 

Manifesto e Greve 

Trazendo ao final as siglas 
da UNE, UME, FtJEC e ÜCE». 
um des manifestos traçava o 
perfil do movimento estu
dantil brasileiro, ressaltando 
que a causa já estava ga
nhando raízes. E dava como 
"nrova" a questão da greve 
dos metalúrgicos em Minas, 
pregando o método paredis-
I.I para a r e s o l u ç i a das 
"grandes problemas nacio
nais ", 

Organização Geral 

1'ambéni apócrifo, um dos 
muitos manifestos de ontem 
prega a união do<s operários, 
dsV mães. da igreja e do 
povo para a guerra interna, 
método que reput;: como in
dispensável para "vencer a 
atual situação". 

Contra o Arrocho 

Em nome da UME e da 
FUEC, foi também distribuí
do um manifesto que prega a 
união do povo. pois segun-
dr> assinala, "os empregos 
esci ssèiam num país com a 
economia andando para trás. 
E os trabalhadores err ge
ral, verdadeiros produtores 
de todas as riqbczi s do Pais, 
ficam na miséria, sob, o ar
rocho salarial, para que a 
minoria rio poder possa vi
ver em luxo cada vez 

No Rumo da Liberdade 

-i titulo de um 
I '. tin srbver ivoa de 

\centu? que a mar
eie ontem era de protes

to e reafirmação, pedindo ao 
p ivo q re ficasse advertido 
contra as infiltrações de pn-
llciais, que classifica de 
"i—orista a serviço do 
militarismo, contra a causa 
popular" 
Prorlamacão 
Intitulado "Proclamacão 

aos Estudantes da Guana
bara", uni dos manifestos 
enfoca as reivindicações es
tudantis, que divide em di
versos pontos, a saber: ver
bas (liberação das verbas 
retidas, seu melhor reesca-
lonamentot; Ensino (melho
ria das condições gerais de 
ensino, melhores salários na-
ra_ professores. aum'-ntn do 
número de vagas); autonr-
mia universitária: serviços 
assistencialí; livre funcio
namento das entidades estu
dantis e revogação das anui
dades nas universidades nú-
bfens e contra as funda
ções. 

Dom Hélder 

Apresentado aos mani
festantes sob o título de 
"Equívocos de Dom Hélder", 
um dos manifestos trans
creve um artigo assinado 
pelo Sr. Plínio Salgado. Faz 
considerações aos recentes 
pronunciamentos de Dom 
Hélder. Arcebispo de Olin
da e R e c i f e , acentuando 
qui o documento foi orepa-
rado para distribuição in
terna. 

Governo Popular 

Também sem assinatura 
ou identificação, um dos 
boletins tece considerações 
sobre a atual administração 
brasileira e eoncita o povo 
a unir-se para a "formação 
de um Governo Popular 
Revolucionário". 

Os Músicos 

Um manifesto, em nome 
dos músicos, dizia textual
mente: 

O setor musical, reunido 
em assembléia, decide tor
nar público o seguinte do
cumento: 

"Conscientes do enorme 
poder de divulgação e aces
so aos meios de comunica
ção de massa, o setor musi
cal decidiu abandonar a sua 
posição passiva como clas
se, no processo político-
cultural brasileiro para 
uma posição ativa e defini
da politicamente neste mes
mo processo. Isto í . inte
grar-se na luta dos intelec
tuais, estudantes e do povo 
brasileiro pela sua liberta
ção, contra a ditadura e 
contra o imperialismo. De
cide, desta maneira, manter 
a organização e mobilização 
dos grupos criados, provi
denciar a sua ampliação, es
tudar, desenvolver e apro
fundar politicamente formas 
de luta específicas no setor. 
Reitera seu integral apoio 
io Comando ios Intelec
tuais na orientação politica 
e prática dada à passeata de 
quarta-feira na direção e 
coordenação da próxima 
manifestação. Dito isto. pro
clama a necessidade do se
tor a r t í s t. i c o-intelectual 
manter-se organizado e mo
bilizado para o desdobra
mento de nossa luta". 

.\ M cBmiciei-relâmpngo, mtcciliitni-ne os dincurxas inflamado* conclamando n lula 

Chico Buarque e Robledo: 

Dois Rostos na Multidão 
Concorrendo com Vladimir 

Palmeira, cm matéria de po
larização, Chico Buarque de 
Holanda e o índio Robledo 
(da serie novelesca> atende
ram vários (as) fãs. na pas
seata de ontem. Chico, mais 
reservado, tomando cerveja 
no Bar Amarelinho, com o 
conjunto MPB-4 e sua na
morada, Marfeta Severo, Fi
cou constrangido com os fo-
ló'-*rafos e as fãs, mas o 
índio Robledo foi mais li
beral: na Rua Buenos Aires 
entrosou-se com um «rupo 
de movas, fazendo charme 
e gesticulando, A pausa pa
ra a cerveja acontecia quan
do a liderança mandava sen
tar no chão. 

Uma multidão de carri-
nnos de sorvete e refrige
rantes acompanhou os estu
dantes até a Praça da Re
pública, fazendo bons negó
cios. Nenhum carrinho esca
pou do piche: Mais Verbas e 
Liberdade de Expressão. O 
moralista Gentileza, figura 
obrigatória das passeatas, 
perturbou os discursos vá
rias vezes: na porta do Tea
tro Municipal, na esquina da 
A\ Rio Branco com Rua do 
Rosário e na frente do Tri
bunal, onde terminou a pas
seata. Sua pregação contra 
a mini-saia e o atefsmo da 
juventude íissimie propor
ções de cruzada, Na poria 
do Teatro Municipal alguém 
o interpelou, 

— Oh. Gentileza. O comí
cio é na Assembléia Di xe 
disso. 

0 velha, sempre exiliiado 
a sua tábua de preceitos, con
cordou mas voltou atras: 

— Vou fazer meu coma io 
aqui mesmo. 

\'a frente do "Jornal do 
Brasil", chegou a causar 
apreensões, porque uma par
te do povo resolveu ouvi-lo. 

— Deu.s fala mais alto — 
dizia Gentileza. 

\'a frente do Tribunal Mi
litar, o próprio Vladimir Pal
meira Informou a mu'tidào, 
diante de nova ba-ninca do 
profeta da Cinelàndi.: 

— Alinha gente, é o Gen
tileza, o moralista. 

O Mercado das Flores 
abastece o velho, que enfeita 
sua tábua de moral com 
margi ridas é cravos. 

"Inteligentzia" 

Registraram-se v á r i a s 

adesões, na frente Intelec
tual das passeatas, que inclui 
artistas, jornalistas e escri
tores militantes. A palidez de 
Jeff Thomas, por detrás dos 
óculos escuros. Impressionou 
as mocinhas da esquerda fes
tiva, liui Guerra liqüidou sua 
barba negra e está dí cara 
nova. Antônio (aliado surgiu 
de braço dado com Norma 
Benguel e desfilou ate a Pra
ça da República. Gláuboi Bo
cha filmou toda a passeata, 
para futuras películas, a ma
deira de Godard. Uu«o C.a-
vana dirigiu o trânsito na fren
te do Corpo de Bombeiros, ao 
lado do cariesturista Clau-
dius. A ordem era liberar a 
frente da corporação, para os 
carros que entram e saem. 

O compositor João do Va
le aderiu também, como Re
nato Borghi, o Rei da Vela. 
Outras presenças: Milton 
Nascimento, Hermínio Bello 
de Carvalho, Ângelo de Aqui-
no, Domingos de Oliveira, 
Luís Carlos Maciel, Rubens 
Gherchman. Arnaldo Jabour, 
Odete Lara. Ziraldo, Luis 
Carlos Barreto. Vanja Orico. 
Marcos Vale. Frederico de 
Morais e Resina Váter. 

Um Opositor 

Na Rua Buenos Aires sur
giu mu cão. numa sacada 

de Tintas Águia, 
que latiu o tempo todo para 
a passeata, que caminhava 
em silêncio, nessa altura. A 

talhada foi geral, até que 
'-: O 

cão: 
— Desce. Dea e I 
Um carrinho de refrige

rante esgotou o estoque em 
20 minutos. 

— Acabou, acabou. Só na 
outra passeata — disse o 
vendedor, contando seu rii- ' 
nheiro. 

Os Pontos 

Vladimir Palmeira, irri
tado porque o Ministro da 
Educação não desceu, no pa
lio do MEC. sugeriu sua 
candidatura para vereador, 
deputado "ou qualquer coi
sa", lamentando, entretan
to, que "êle perdeu uma 
grande chance de apare
cer para 20 mil estudantes 
e trabalhadores" 

A única agitação que a-
meaçou a ordem, na Cine
lândia, foi .ativada por um 

moço de óculos escuros, que 
resolveu falar no meio da 
massa, sem pedir a palavra. 
O ator Hugo Carvana e vá
rios estudantes expulsaram-
no para os lados do S*a 
i o orador desconheci Uo 
quase levou ume surra na 
porta <"'<> Amarelinho. Para 
.- pn venir, desta vez o O u -
b'- dos Embaixadores proi
biu -chácara'* 
0 acesso em sua marquise. 

Chico Buarq i tu
do da porta do bar. mas sem* 
Bsre voltava ao seu cliopc com 
batatas fritas. O QG da 
imprensa funcionou no Ama
relinho, para troca de infor
mações. A parede da Assem
bléia (Rua Alcindo Guana 
bara) está literalmente pi
chada com slogans de todo» 
os gabaritos. Apareceu até 
unia revolução com dois u, 
pintada na pressa. Indife
rente às massas, o Cine Ca
pitólio levava Oh! Que Deli' 
cia de Guerra, sem proble
mas. 

"Flashes" 

• Os adeptos do respeito 
i So gostaram do piche no 
Corpo de Bombeiros, uma 
(orca de paz e de socorro 
urgente. '"O que é que eles 
têm de ver com isso?" — 
perguntou uma garota. In
dignada. Nem os padre 
passeata gostaram do que 
escreveram nas igrejas. 
• O carro da Gcr.rla cie 
Notícias continua sondo o 
palanque ambulante de Vla
dimir Palmeira. 
• O discurso mais rápido 
de Gentileza aconteceu na 
esquina da Avenida Rio 
Branco com Rua do Rosário, 
Olhando para as garotas, di
zia o profeta: "Escândalo. O 
têmpora,, o mores" ta mini-
saia era o alvo, sem dúvida). 
• A técnica de "fechar" 
uma rua é subir no sinal • 
tapar com uma bola de pa
pel a luz verde. Nenhum 
carro ultrapassa. 
• Outra técnica estudan
til: na hora de dar fuga a 
Vladimir. simulam uma bri-
(TÍI. A DOPS chega para icr 
o que é. Nesse momento o 
líder escapa por outro lado. 
Vladimir apanha dois. três 
ou quatro carros, pulando ds 
um para outro, a fim de 
confundir os secretas. O 
verdadeiro carro da luga 
tem chapa fria. 

Brigada do Piche Foi a 

Que Mais Trabalhou Ontem 
As frases de conteúdo po

lítico predominaram na pas
seata de ontem. Sua tônica 
era o incitamento do povo à 
luta armada e ofensas ás 
autoridades c o n s t i t uídas. 
havendo poucas Caixas'cora 
dizeres alusivos aos proble
mas estudantis propriamen
te ditos. Entre outras, ano
tamos: "Abaixo a Ditadu
ra". "Povo em Armas", 
"Unidos Venceremos os Go-
rilas". Em minoria, surgi
ram frases tais como: "Ver
ba foi tanta que nos fizeram 
chorar", "Abaixo o acordo 
MEC-USAID" "Pela rea

bertura do Calabouço" ou. 
ainda, "MEC — Inimigo dos 
estudantes". 

Durante a concentração 
junto à Assembléia Legisla
tiva, foi pendurado a unia 
das pilastras urn boneco 
com um exemplar cie O 
GLOBO enfiado entre as 
vestes, O boneco foi depoif 
cpnduzido por um grupo ao 
lonso de todo o trajeto da 
passeata e, por fim, quei
mado nas proximidades do 
STM. 

Batalha Das Tintas 

Monumentos e obras de 

arte. como os mosaicos de 
Portinari, na fachada do Mi
nistério da Educação, não es
caparam à açáo dos pichado-
res que, durante a passeata, 
transformaram completamen
te a fisionomia cio Centro da 
cidade. 

Da altura da Avenida Pre
sidente Vargas, incluindo a 
Praça Pio X. até o obelisco, 
a Avenida Rio Branco nào 
U'\f unia só das paredes dos 
edifícios e fachadas de lojas 
comerciais que deixasse de 
t t r pichada pelos manifestan
tes. 

PROIBIDAS EM BRASÍLIA E PORTO ALEGRE 

BRASÍLIA fO GLOBO) -
Uma passeata programada 
por estudantes, na cidade-
satélite de Taguatinga. não 
se realizou, ontem a, noite. 
por ter sido Impedida pela 
polícia. 

O movimento não fora au
torizado e nào contava com 
participação de qualquer ór
gão estudantil ou responsá
vel pela manifestação. 

A polícia agiu rápida dis
persando ' os estudantes na 
praça central da cidade-sa-
téllte de Brasília, tendo de
tido alguns estudantes que 
foram libertados mais tar
de. Um estabelecimento de 
ensino foi cercado por vá
rias radiopatrullias a fim 
de impedir que grupos de es

tudantes prejudicassem os 
alunos que se encontravam 
no interior da escola em au
las. 

Em Porto Alegre 

PORTO ALEGRE (O GLO
BO) — O.s estudantes saí
ram em passeata proibida 
pela Polícia, após as 18 ho
ras partindo da Faculdade 
de Filosofia. Um contingente 
da Brigada Militar barrou a 
passagem dos manifestantes 
na Avenida Independência, 
quando eles rumavam para 
o Centro, Na ocasião, uma 
camioneta da Rádio-Patru-
lha foi apedrejada e um ofi
cial da Brigada sofreu feri
mentos, sendo medicado no 
Hospital de Pronto-Socorro. 

Ao mesmo tempo, outro 
grupo de estudantes rumou 
para a Avenida Júlio de Cas-
tilhos. sendo também repe
lido pela Brigada Militar, 
Igual sorte tendo um outro 
que tentara pa.ssar pela Rua 
Coronel Vicente. 

Grupos de estudantes rea
lizaram, porém, comícios-re-
lámpago, em diversos pon
tos, obrigando a Brigada a 
constantes deslocamentos, 
duraníe os quais foram pre-
sos inúmeros líderes estu
dantis. 

Na Praça da Conceição, um 
1ipe e uma kombi foram ape
drejados. Na Praça Quinze, 
local de concentração dos 
ônibus, estudantes tentaram 
infiltrar-se. mas foram re
pelidos pela Brigada. 

SENADO QUER APROVAR CONSELHO 

BRASÍLIA iO GLOBO i 
Projeta subordinando a 

nomeação dos membros do 
Conselho Federal de Educa
ção ao Senado foi apresen

tada ontem nela Sr. Josafá 
Marinho (MDB-BAi na Câ
mara Alta. 

O autor lusttlíicS a inicia
tiva dizendo que a partici

pação uo Senado na escolha 
daqueles membros lhe» clara 
mais autoridade política, 
"no preciso sentido da e:<-

i i o " . 
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BORORÓ, QUEM NÃO SE LEMBRA? A MÚSICA COMEÇAVA ASSIM: "ESTE 
TEU CORPO MORENO, CHEIROSO E GOSTOSO, QUE VOCÊ T E M . . . " 

MÁRIO LAGO ("AMÉLIA"): "EU NUNCA VI FAZER TANTA 
EXIGÊNCIA, VOCÊ NÃO SABE O QUE É CONSCIÊNCIA. ..." 

MARCOS VALE ("VIOLA ENLUARADA" ) ENTRE TAIGUARÁ 
E ESPOSA: "CAPOEIRA, LIBERDADE"... 



Ffe-

Ministro da Justiça proíbe passeatas em todo o País 

Governo reafirma confiança 
em todos os seus Ministros 

Brasília (Sucursal) — O Governo Fe
deral desmentiu ontem, com veemência, 
a noticia de que cinco ministros houves
sem pedido exoneração do cargo, pois eles 
contam com a plena confiança do Presi
dente Costa e Silva e continuarão pres
tando relevantes serviços, como têm pres
tado, ao Governo e à Naçãu. 

O desmentido, distribuído pela Asses-
soria de Relações Públicas da Presidên
cia da República, deplora ainda que "tais 
noticias, suscetíveis de criar injustificada 
Inquietação, hajam circulado sem a cui
dadosa verificarão que se Impunha". 

O DESMENTIDO OFICIAL 

Na manhã de ontem, logo após o iní
cio do expediente do Palácio do Planalto, 
a. Secretaria de Imprensa redigiu uma no

ta, de quatro linhas, dizendo que "no 
intuito de desfazer inverdades que cir
cularam nas primeiras horas de hoje. a 
Secretaria de imprensa da Presidência da 
República esclarece não haver qualquer 
ministro demissionário, continuando todos 
eles a merecer a mais completa confian
ça do Governo". 

Horas mais tarde, outra nota mais 
extensa foi distribuída pela Assessoria de 
Relações Públicas. Ei-la, na integra: "A 
Assessoria de Relações públicas da Presi
dência da República informa que são in
teiramente destituídas de fundamento as 
notícias, veiculadas por alguns órgãos de 
informação, de que Ministros de Estado 
teriam apresentado pedido de exoneração. 
Todos os Ministros de Estado contam com 
a plena confiança do Presidente da Repú
blica e continuarão prestando relevantes 

serviços, como têm prestado, ao Governo 
e à Nação. A Presidência da República 
deplora que tais notícias, suscetíveis de 
criar injustificada inquietação, hajam cir
culado sem a cuidadosa verificação que 
se impunha". 

DEPOIMENTO 

O Ministro da Saucle, Sr. Leonel Mi
randa, indagado ontem a respeito das no
tícias de exoneração de ministros, respon
deu, batendo com os dedos na parede de 
madeira da sala de espera do Presidente 
da República, que "as coisas andam tão 
firmes quanto esta madeira". • 

Frisou, ainda, que "a gente nem po
deria pensar em pedir demissão, porque 
o Presidente negaria, deixando-nos com 
cara de bobo". 

O Ministro da Justiça, Sr. 
Oama e Silva, enviou ontem 
á noite, a todos os Governa
dores de Estado, Territórios e 
Prefeito do Distrito Federal 
uma nota oficial na qual 
proíbe "a qualquer titulo", a 
realização de passeatas, "ado
tando as medidas preventivas 
que se fizerem necessárias". 

Declara o Ministro da Jus
tiça que as últimas passeatas 
"tomaram caráter de verda
deira subversão e de desafio 
às autoridades leírltimamente 
constituídas, prejudicando a 
vida normal da Cidade c in
clusive as atividades comer
ciais e econômicas do Estado 
e dos cidadãos". 

A NOTA OFICIAL 

A nota oficial do Ministro da 
Justiça foi emitida às últimas 
horas da noite de ontem, após 
manter contato telefônico com 
o Presidente Costa e Silva, em 
Brasília. 

£ o seguinte o comunicado 
oficial do Ministro da Justiça: 

"A Nação brasileira tem as
sistido nestes dias, em várias 
regiões do território nacional, a 
manifestações de rua que, ini
cialmente, se apresentavam co
mo movimento da juventude 
estudiosa visando a pleitear de
terminadas reivindicações com 
o o b j e t i v o de seu melhor e 
maior desenvolvimento cultural 
e mesmo de sua participação 
mais ativa na vida do País". 

"A lei não confere a quem 
quer que seja o exercício de 
tais atividades. Foram elas to
leradas, na certeza de que, bem 
conduzidas e orientadas, pudes
sem satisfazer aos anseios dos 
moços de cujos ideais e sinceri
dade não se pode duvidai". 

"Agora, contudo, infiltradas 
dos mais variados elementos, 
tomaram caráter de verdadei
ra subversão, e de desafio às 
autoridades constituídas, como 
atestam panfletos fartamente 
distribuídos, faixas e cartazes, 
discursos improvisados, expres
sões verbais provocadoras. fra
ses lançadas em bens públicos 
e particulares, danificando-oz, 
com evidente desvirtuamento 
dos ideais desses movimentos, 
que estão gerando intranqüili
dade, perturbando a ordem pú
blica, prejudicando a vida nor
mal da cidade, inclusive as ati
vidades comerciais e econômi
cas do Estado e dos cidadãos". 

"Tais fatos * circunstâncias 
nos levam, em nome do Gover
no da República Federativa do 
Brasil, a recomendar a todas as 
autoridades, especiamente aos 
Senhores Governadores dos Es
tados e Territórios, e ao Senhor 
Prefeito do Distrito Federal, 
que não permitam mais a rea
lização dessas p a s s e a t a s , a 
qualquer titulo, adotando as 
medidas preventivas que se fi
zerem necessárias, certo como é 
que a Constituição só assegura, 
nos termos do Parágrafo 27 de 
seu Artigo 150, o direito de 
reunião, cujo exercício no Pais, 
de acordo com as limitações 
constitucionais, obedece ao dis
posto na Lei n.» 1207 de 25 de 
outubro de 1950." 

"E tão-sõmente dentro da 
lei r que se poderão defender 
legítimos direitos, assegurar * 
paz pública e promover o bem 
comum". 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 
1968. 

Luís Antônio da Gama e Sil
va — Ministro da Justiça". 

Negrão fala com Gama 
e depois chama França 

Ak u 
É este o Artigo 150 da Cons

tituição do Brasil: "A Consti
tuição assegura aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à 
liberdade, ã segurança e à pro
priedade, nos termos seguintes: 

Parágrafo 27 — Todos podem 
reunir-» sem armas, não in-
ier vindo a autoridade senão 
pí;ra manter a ordem, A lei 

;i determinai os casos em 
-era necessária a comu
to prévia à autoridade, 
como a designação, por 
do local da reunião. 

j Lei número 1207, de 35 de 
imtubro d* 1950 (dispõe sobre 
o direito de reunião). 

Artigo 1.° — Sob nenhum 
xro poderá qualquer agen

te do Poder Executivo intervir 
em reunião, pacífica e sem ar
mas, convocada para casa par-

..!o fechado de 
aã&ciação," salvo no caso do 
parágrafo 15 do Artigo 141, da 
Constituição Federal, ou quan
do a convocação se fizer para, 
prátic* de ato proibido por lei. 

Parágrafo I — No caso de 
convocação para prática de ato 
proibido, a autoridade policial 
poderá impedi-la e, dentro de 
dois dias, exporá ao juiz com
petente os motivos por que a 
reunião foi Impedida ou sus
pensa. O juiz ouvirá o promo
tor da reunião, ao qual dará o 
prazo de dois dias para de
fesa. Dentro de dois dias o Juiz 
proferirá sua decisão, da qual, 
dentro de três dias, cabe agra
vo, sem efeito suspensivo. 

Parágrafo I I — Se a autori
dade não fizer no prazo legal a 
exposição determinada no Pa
rágrafo I, poderá o promotor 
da reunião impetrar mandado 
de segurança. 

Artigo 2,° — A infração de 
qualquer preceito do Artigo 
anterior e seus parágrafos su
jeita o agente do Poder Exe
cutivo à pena de seis meses a 
um ano de reclusão e perda do 
emprego, nos termos do Arti
go 189 da Constituição Federal, 

Artigo 3.» — No Distrito Fe
deral e nas cidades, a autori
dade policial de maior catego
ria, ao começo de cada ano, 
fixará as praças destinadas a 
comício e dará publicidade a 
esse ato. Qualquer modificação 

|só entrará em vigor dez dias 
depois de publicada. 

Parágrafo I — Se a fixação 
se fizer em lugar inadequado, 
que importe, de fato, em frus
trar o direito de reunião, qual
quer indivíduo poderá recla-

i mar da autoridade policial in
dicação de lugar adequado. Se 

autoridade, dentro de dois 
dias. não o fizer ou indicar lu
gar inadequado, poderá o re
clamante impetrar ao juia 
competente mandado de segu-

j rança que lhe garanta o direi
to de comício, embora não pre

tenda no momento realizá-lo. 
Em tal caso, caberá ao juia 
indicar o lugar apropriado, se 
a policia, modificando o seu 
ato, não o fizer. 

Parágrafo II — A celebração 
do comício, em praça fixado 
para tal fim, independe de 
lirença da polícia; mas o pro
motor do mesmo, pelo menos 
24 horas antes da sua realiza
ção, deverá fazer a devida co
municação à autoridade poli
cial, a fim de que esta lhe ga
ranta, segundo a prioridade do 
aviso, o direito contra qual
quer que, no mesmo dia, hora 
e lugar, pretenda celebrar ou
tro comício. 

Artigo 4." — Esta lei entra
rá em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

LOCAIS PERMnTDOS 

São os seguintes os logradou
ros públicos onde são permiti
dos comícios e atos públicos na 
Guanabara, de acordo com por
taria do Secretário de Segu
rança, General Luiz França de 
Oliveira, do dia 22 "de abril 
último: 

1 — Praça Santos Dumont 
(Gávea); 2 — Praça General 
Alcio Souto (Gávea); 3 — Pra
ça Antero do Quental (Le-
blon); 4 — Praça J. Carlos 
(Jardim Botânico); 5 — Pra
ça Nossa Senhora da Paz (Ipa
nema); 6 — Praça General 
Osório (Ipanema); 7 — Praça 
Edmundo Bitencourt (Copaca
bana); 8 — Praça Cardeal Ar-
coverde (Copacabana); 9 —. 
Largo do Machado (Catete); 
10 — Praça São Salvador (La
ranjeiras); 11 — Praça Barão 
do Rio Branco (Castelo); 12 

— Praça Presidente Aguirre 
Serda (Fátima); 13 — Praça 
Barão de Drumond (Vila Isa
bel); 14 — Praça Xavier de 
Brito (Tijuca); 15 — Praça 
Afonso Pena (Tijuca): 16 — 
Praça Pinto Peixoto (São Cris
tóvão); 17 — Praça Edmundo 
Rego (Grajaú); 18 — Jardim 
do Méíer (Méier); 19 — Pra
ça Rio Grande do Norte (En
genho de Dentro); 20 — Pra
ça 24 de Outubro (Inhaúma); 
21 — Praça 27 de Agosto (Ira-
já) ; 22 — Praça das Nações 
(Bonsucesso); 23 — Praça Ru
bem Vanderlel (Vila da Pe
nha); 24 — Praça Barão de 
Taquara (Jacarepaguá); 25 —. 
Praça Mac Gregor (Jacarepa-
guá); 26 — Praça Taquara 
(Jacarepaguá); 27 — Praça 
Montes! (Marechal Hermes); 
28 — Praça da Sé (Bangu); 29 

— Praça 1." de Maio (Bangu); 
30 — Praça dos Trabalhado
res (Padre Miguel): 31 — Pra
ça Dom Esberard (Campo 
Grande); 32 — Praça Felipe 
Cardoso (Santa Cruz); 33 — 
Praça Barbosa Lima (Vigário 
GeraD. 

Polícia s u s p e i t a de 
"complot" internacional 

Fontes da Secretaria de Se
gurança acham que as passea
tas .luceísivas estão revelando 
que esses movimentas são co
mandados por elementos estra
nhos à classe estudantil, e que 

o esvaziando cada vez mais 
o movimento dos estudantes, 
colocando o povo contra êle, 
além de nos p e r m i t i r a 
Identificação de vários subver
sivos que não são estudantes". 

Os mesmos informantes ga
rantiram que ainda não pren
deram Vladlmir Palmeira e 
outros líderes porque "eles são 
elementos de ligação entre uma 
cúpula que possivelmente rece
be instruções, dentro de um 
oompiot internacional, e re
presentam uma pista que nós 
não podemos esperdlçar, pren-

dendo-os. Eles vão nos levar a 
muita gente importante que 
usa os estudantes como bodes 
expiatórios". 

RUMORES 

Na Secretaria de Segurança 
corria ontem a notícia de que o 
General Luís de França Oli
veira havia apresentado ao Go
vernador Negrão de Lima o 
seu pedido de demissão, com 
base no fato de o Comandan
te do I Exército, General Si-
seno Sarmento, ter sido con
tra a passeata de anteontem 
e o General Luís de França Oli
veira «ão ter feito nem ontem 
nem anteontem a sua visita 
diária à Sala de Imprensa da 
Secretaria de Segurança. 

O Governador Negrão de Li
ma cancelou parte de sua 
agenda prevista para a tard» 
de ontem e imediatamente ini
ciou contatos com setores do 
Governo federal — especial
mente com o Ministro da Justi
ça, Sr. Gama e Silva —, com 
o objetivo de conhecer qual 
seria a posição governamental 
em relação às futuras manifes
tações estudantis no Rio. 

Depois que se encontrou du
rante alguns minutos com o 
Ministro da Justiça — que se 
preparava para viajar para Sío 
Paulo —, o Governador Negrão 
de Lima, já em seu Gabinete, 
recebeu o Secretário de Segu
rança, General Luís de França 
Oliveira que, è salda, nada In
formou, a não ser que "tudo es
tava azul". 

SEM IÍNFORMAR 

Solicitado por um de seus as
sessores a revelar parte do as-
sundo tratado na tarde de on
tem com o Ministro da Justiça, 
o Governador Negrão de Lima 
limitou-se a dizer "que não te

ve tempo para conversar com o 
Sr. Gama e Silva, que estava 
de viagem marcada para Slo 
Paulo". 

Segundo as opiniões de vl~ 
rios setores ligados ao Govêrio 
estadual, "é bastante remota-a 
possibilidade de que outras ma
nifestações, sem um prévio pe
dido de autorização, sejam per
mitidas, e que antes de uma se
mana os estudantes, apoiados 
ou não por outros setores da 
opinião pública, voltem às 
ruas ." 

Quanto a uma possível radi
calização do Governo estadual 
em relação às passeatas estu
dantis — "que todos reconhe
cem trazer enormes prejuízos à 
administração pública e parti
cular" —, afirmaram os asses
sores do Sr. Negrão de Lima, 
"que ela decorrerá da posição 
adotada pelo Governo federal". 

— A Guanabara, de acordo 
com alguns pontos-de-vista, do 
mesmo modo que outros Esta
dos, refletirá, através de sua 
administração, a posição assu
mida pelo Governo Costa e Sil
va nas próximas horas. 

Estudantes do DF são 
contra ataques ao JB 

Brasília (Sucursal) — Co
m e n t a n d o os a taques de que 
foi alvo o JORNAL DO BRA
SIL, n a passea ta es tudant i l 
real izada n a ú l t ima q u i n t a -
feira, a Federação dos Es tu
dan tes da Universidade de 
Brasíl ia — FEUB — e o D i 
retório Centra l dos E s t u d a n 
tes Secundários, d is t r ibuí 
r a m ontem no t a oficial d i 
zendo que o J B "é o m a i s 
claro exemplo de u m a i m 
prensa que, aprovei tando 
u m mín imo de l iberdade, 
p rocu ra in formar com obje
t ividade". 

A nota , a s s inada pelo es 
t u d a n t e Hones t ino Monteiro 
Guimarães , Pres idente da 
FEUB, diz a i n d a que "uma 
sociedade de classes p a r a se 
man te r , necessita impor sua 
ideologia como dominan te" . 
E são " ins t rumentos p r inc i 
pais p a r a a m a n u t e n ç ã o e 
divulgação desta ideologia a 
imprensa e a educação" e que 
"bas ta só se ana l i sar os a t a 
ques es tudant i s ao JORNAL 
DO BRASIL, p a r a se e n t e n 
der o ac ima exposto". 

NOTA 

K a «Aguint* a. íntef?w«.-4* 
no t a oficial divulgada pela 
FEUB e pelo Diretório Cen
t r a l dos Es tudan te s Secun
dár ios : 

"Uma sociedade de classes, 
p a r a se m a n t e r , necessita 
impor s u a ideologia como 
dominante . E são in s t ru 
mentos pr incipais p a r a m a 
n u t e n ç ã o e divulgação des 
ta Ideologia a imprensa e a 
educs.ção. Daí n ã o podermos 

falar em l iberdade de Im
prensa n u m a sociedade c l a s -
sista como a nossa, e a i n d a 
mais , dominada pelo cap i 
ta l i smo monopol is ta i n t e r 
no . O imperial ismo se m a 
nifes ta no ensino pela t en 
ta t iva de colocar a educação 
em uma perspectiva de do
minação ( A c o r d o s MEC-
USAID por e x e m p l o ) ; e n a 
imprensa , por monopólios 
dos meios de divulgação ou 
medidas coercitivas (Lei de 
I m p r e n s a ) . " 

"Bas ta s ó a n a l i s a r os 
a t aques es tudan t i s a o JOR
NAL DO BRASIL, p a r a e n 
t ende r o ac ima exposto, e 
n ã o desconhecer que êle es 
t á sob estas condições, daí 
seus editoriais n u n c a favo
ráveis a movimentos que co
locam em choque a e s t ru tu ra 
de dominação." 

"Ê impor tan te t a m b é m fa
zer uma comparação do 
JORNAL DO BRASIL com os 
dema i s órgãos de Imprensa , 
p r inc ipa lmente com aqueles 
d i r e t amen te submet idos (O 
Globo, O Correio Brasiliense, 
O Estado de São Paulo, por 
exemplo) . Sa l t a aos olhos a 

.diferenciação., e n t r e 
d u a s imprensas : u m a em 
s u a p rá t i ca o r i en tada e con
t u m a z de d is torção; out ra 
aprovei tando u m mín imo de 
l i b e r d a d e s e in fo rmando 
com objetividade, embora 
sujei ta sempre aos in te res 
ses dos setores sociais que 
a sus ten tam." 

"É este o caso do J B , o 
ma i s claro exemplo desta 
segunda imprensa ." 

Niterói (Sucursal) — O 
Deputado e Professor Messias 
de Morais Teixeira, da ARENA, 
afirmou ontem nesta Capital 
que "não são verdadeiramente 
estudantes aqueles que descar
regaram no Rio uma ira in-
contida contra o JORNAL DO 
BRASIL, órgão que vem pre
gando no Pais as bases de uma 
Universidade produtiva, onde o 
interesse do aluno seja tam
bém o interesse da Nação." 

O Sr. Messias Teixeira sus
tentou que "o movimento estu
dantil é válido e as principais 
causas que o animam são jus
tas", ressaltando, entretanto, 
que "não é justo que falsos es
tudantes aproveitem-se dos an
seios idealistas da classe para 

Professor diz que vaia 
não foi dos estudantes 

se atirarem, com fins políticos, 
contra aqueles que sabem que 
a Universidade contém muita 
coisa errada e lutam para apri
morá-la." 

LUTA CONTINUA 

— Os verdadeiros estudantes 
— conclui o Deputado Messias 
Teixeira —, sabem que o JB 
continuará, apesar de tudo, ao 
lado de suas justas causas e 
que o jornal não vai parar, em 
si, a caminhada que não é ape
nas sua, mas de todos que as
piram um Brasil melhor, até 
que surja no cenário nacional 
a Universidade por todos so
nhada." 

AS COOPERATIVAS 
CENTRAIS DE LATICÍNIOS 

E A ANUNCIADA 
IMPORTAÇÃO DE MANTEIGA 

1 — A respeito de notícia que envolve o nome 
das nossas filiadas CCPL e CCPR na venda ao mer
cado interno de manteiga importada a preços majo-
rados, a União Brasileira de Cooperativas Centrais de 
Laticínios vem a público declarar que, até esta data, 
nenhuma operação dessa natureza foi realizada ou si-
quèr esteve nas cogitações de ambas. Nada existe, 
portanto, que permita associar aquelas duas Coopera
tivas Centrais de Laticínios a essa importação e conse
qüente comercialização irregular do produto estran
geiro. 

2 — Tanto a CCPL quanto a CCPR estão entre
gando ao consumo interno manteiga de sua exclusi
va fabricação. Inclusive, a própria escassez que se 
observa presentemente no mercado brasileiro do pro
duto é prova evidente de que a notícia da importa
ção, pelo menos através das referidas Cooperativas, 
não tem o menor fundamento. 

3 — Por f im , a UBCCL invoca o testemunho das 
autoridades da CACEX para esclarecer o assunto e 
comprovar a plena veracidade da presente declara
ção feita com o estrito objetivo de preservar o con
ceito moral dos produtores de laticínios representados 
nesta entidade máxima. 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1968 

UBCCL — União Brasileira de 
Cooperativas Centrais de laticínios 

(P 
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DOMINGO, 7 DE JULHO DE 1968 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

Para onde 

nos arrastaram 

O que admira em tudo 
quanto vem acontecendo 
neste Pais é que as autori
dades publicas tanto fede
rais como estaduais tenham 
esperado por uma advertên
cia seria das Forças Arma. 

das para pôr uni ponto final nos desmandos que Impune
mente vem há tanto tempo praticando um grupo de ati
vistas das nossas universidades. Aqueles que hoje ocupam 
os postos culminantes da Republica já se esqueceram de 
um principio velho como o mundo, resultante da observa
ção dos fatos ocorridos sem duvida alguma em todas as 
nações pelo menos do Ocidente, e que afirma que é muito 
melhor prevenir do que remediar. O sovado axioma é es-
crupulosamente respeitado naqueles paises onde os cida
dãos já adquiriram uma idéia exata das funções de cada 
um no seio da coletividade, sobretudo pelos que fazem 
par te das suas elites políticas e que lá chegaram levados 
pelo desejo não de t irar partido dessa situação privilegiada 
mas de empreender alguma coisa em prol de seus compa
triotas. A carreira publica, para eles. não diremos que seja 
um sacerdócio, mas sim que obedece ao forte sentimento 
de solidariedade que os liga à sua comunhão. 

No Brasil já houve épocas em que foi assim também. 
No Império a política não era como hoje uma carreira 
destinada àqueles que uma rigida seleção às avessas es
colheu para servir-se dela como o meio mais cômodo a 
Beguro de satisfazerem uma pouco louvável ambição. O 
que caracterizava o homem puhíico do Primeiro e do Se
gundo Impérios era um profundo sentimento do dever que 
o levava a nào confundir os seus interesses pessoais com 
o interesse maior da Nação. Dai a elevação que presidia 
a todos os seus atos. Essa maneira de ser prolongou-sa 
ainda até aos primordios da Republica, até às gerações 
republicanas que haviam formado o seu espirito na grande 
escola de estadistas que foi o reinado de Pedro II. Mas 
à medida que nos afastávamos do regime monárquico e 
que nos passaram a governar indivíduos formados dentro 
do novo sistema politico-administrativo, foi-se processando 
uma rápida decadência moral na nossa política, decadên
cia que haveria de culminar na di tadura ins taurada pelos 
peões da fronteira do Sul. De então para cá as coisas não 
l izeram senão deteriorar-se de tal modo que acabou a 
Nação por ver o seu futuro dependente da vigilância cons
tante não mais dos cidadãos mas das Forças Armadas. 
É para elas que o Pais se volta obrigatoriamente, sobre
tudo nas ocasiões em que a omissão total dos governantes, 
como é o caso atual, expõe a coletividade às maiores 
ameaças advindas da ousadia cada vez mais atrevida da3 
forças que o mesmo objetivo •— a demolição das insti tui
ções — une. 

O processo que levou todos os facciosos a Juntarem-
se para o esforço comum não é de hoje. Surgiu com a 
posse do atual governo federal e estendeu-se a todo o ter
ritório nacional mercê das facilidades que veio a encontrar 
um pouco por toda a parte, facilidades que têm a sua ori
gem não apenas na incapacidade de visão daqueles a quem 
RS eleições indiretas guindaram ao poder mas no part ido 
que estes resolveram t i rar da desordem geral para a rea
lização dos seus inconfessáveis desígnios. Assim se implan
tou no País o regime da licenciosidade. Cada facção se 
considera em condições de passar por cima da lei e da mo
ral. Os comunistas, os "revanchards", uma parte do clero 
e dos estudantes deliberaram extinguir o pouco que nos 
restava de disciplina publica. E fizeram-no com tamanha 
desfaçatez que acabaram por forçar o Exercito a impor tan
to ao Executivo da União como aos governos dos Estados 
uma certa linha de conduta. A determinação do Ministé
rio da Justiça de significar aos estudantes que já não 
lhes será permitido percorrer as ruas das cidades em fran
ca pregação revolucionaria constitui a etapa inaugural de 
uma serie de medidas que nos levará primeiro ao estado 
de sitio e em seguida Deus sabe até onde. 

Não queremos de maneira nenhuma entrar no terre
no das hipóteses, mas não podemos deixar de advert ir 
a opinião publica de que ao ato do sr. Gama e Silva 
cu t ro se seguirá fatalmente © que há de ser, como uma 
boa parte da imprensa vem anunciando, o cerceamento das 
liberdades publicas e dos direitos e garantias individuais 
de todos os cidadãos brasileiros. E isso porque o Ímpeto 
com que par t i ram os jovens universitários enquadrados 
por uma férrea disciplina esquerdista foi de tal ordem que 
j á não lhes é possível aceitar passivamente a determina
ção governamental. Foram eles tão longe em seus des
mandos e no desafio que lançaram a toda á sociedade 
— inclusive, portanto, às Forças Armadas — que agora 
só lhes resta ir para a frente. Não quiseram as autoridades 
enquanto era tempo pôr cobro aos excessos dos moços. Hoje, 
diante da decisão dos quartéis, ver-se-ão elas nos Estados 
na dura contingência, que aliás sempre previmos, de en
t r a r em ação, forçando como conseqüência lógica da proi
bição dos "meetings" e passeatas a evacuação dos edifí
cios das faculdades ocupados por estudantes. Já ai tere
mos muito provavelmente a irrupção de novos conflitos e, 
como decorrência deles, a inevitável decretação da pri
meira medida a que nos referimos mais acima. 

Prevenir, como lembrávamos ao iniciar este comen
tár io e o dizia já Monsieur de La Palisse, é melhor do 
que remediar. Mas a técnica governativa dos atuais s e 
nhores do poder é outra. Preferiram que as coisas corres
sem ao livre arbítrio dos revoltosos, desprezando de ante
mão qualquer decisão preventiva. E é ante o desconhecido 
que o País se vê enquanto se prepara o remédio para de
belar o mal. 

ato 1HL$ 
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C. Pereira Canteiro 
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Diretor: 

M. T. do Níecunento Brite 

Poder Jovem 

Mltor-thrf»: 
Alberto Dinee 

Uma triste marca de nossa época é a ten
dência comum a toda a humanidade a dividir-se, 
a cindir-se, a fraccionar-se em parcelas isoladas. 
Os anos do após-guerra assistiram ao dramático 
cisma ideológico, que separou o mundo entre dois 
grupos de nações com concepções diferentes de 
estruturação social e econômica. Depois emergiu 
a grande cisão entre países ricos e industrializa
dos e países pobres e subdesenvolvidos. Retalhou-
se assim o nosso planeta em nacos divergentes e 
colidentes, leste e oe6te, norte e sul. 

Nos últimos anos vem crescendo um movi
mento que introduz novos critérios divisionistas 
e secessionistas numa humanidade já suficiente
mente esfacelada por dissenções de toda a ordem. 
É o mito do Poder Jovem, a doutrina que pro
cura cavar um fosso intransponível entre os mo
ços de hoje e o resto dos seres humanos, que já 
tiveram a infelicidade de atingir a idade adulta 
ou a velhice. Sempre existiram crianças, jovens, 
adultos e velhos e nunca na História se procurou 
quebrar o natural fluir da vida humana desde o 
berço até a morte, em compartimentos estan
ques e isolados uns dos outros. A criança é o 
jovem de amanhã, como o jovem é o adulto do 
futuro e como o adulto é o velho do porvir. A 
idade nunca foi um muro de Berlim separando 
os homens. Por que inventar agora essa absurda 
teoria que preconiza a incompreensão e a animo
sidade entre as gerações? 

A juventude de nossos dias deveria deter-se 
um pouco ein meio à sua justa fruição da alegria 
de viver e de ser moço, antes de passar a sentença 
condenatória definitiva sobre a cabeça dos $u~ 
perados, «os antiquados e dos quadrados que 
foram os jovens de ontem. A mocidade de hoje 
é privilegiada, sob muitos aspectos, comparada 
com os que já chegaram à maturidade. A técnica 
lhe abriu um mundo de facilidades, de conforto, 
de prazeres, com que os seus pais e avós não so-

; nharam. Meios novos de comunicação e informa
ção colocam o conhecimento e a cultura a seu 

^a lcance , em troca de um esforço relativamente 
pequeno. Automóveis, aviões, barcos e toda espé
cie de novos instrumentos de transporte rápido 
reduziram as dimensões do mundo ao tamanho 
propício ao seu máximo de alcance. É uma juven
tude que tem o mundo nas mãos. A liberdade de 
que goza essa gente, livre das austeras ordenações 
da vida familiar tradicional, em fraterno enten
dimento com seus companheiros, emancipada de 
velhos preconceitos de toda a espécie, tornou a 
a sua vida em comum muito mais amena e muito 
mais agradável. Por que, então, o ressentimento, 
a revolta, a ânsia de destruição de tudo quanto 
representa o passado? 

Se uma geração tivesse o direito inconteste 
à revolta, à mágoa, ao inconformismo com as 
oportunidades perdidas, essa não seria a da irre
quieta juvenilidade de hoje, mas a de seus pais. 
Foi uma geração que conheceu de perto os sofri
mentos e a devastação de uma guerra total, que 
não contou com as vantagens e facilidades da 
técnica moderna, que não teve as chances de 
estudo e de conhecimento hoje ao alcance de todo 
o mundo, que não teve abertas as portas ao em
prego fácil, conseqüência do progresso da em
presa privada. No Brasil, foi uma geração rou
bada pela ditadura de todas as possibilidades de 
participação na vida pública do País e que ama

dureceu com todos os caminhos para influir nos 
negócios de Estado e na formação da opinião pú
blica fechados. Toda essa gente hoje grisalha, que 
cresceu sufocada por um regime de força e que 
trabalha silenciosamente pela ordem, pela rique
za, pelo progresso do Pai*, de maneira a garantir 
um Brasil melhor para a moçada intransigente 
p revoltada do Poder Jovem, nunca se lembrou 
de embarcar num movimento inconseqüente e 
egoísta que rei\ indicasse para si o monopólio da 
conduta dos destinos de nossa terra. 

A experiência vivida, em todas a? profissões, 
é a grande escola do conhecimento humano. E do 
acervo digerido de uma sucessão de experiências 
passadas que nascem as grandes descobertas, que 
se motivam as grandes atitudes. Fleming era um 
velho quando descobriu a penicilina, Salk liber
tou a humanidade do flagelo da poliomielite na 
sua maturidade, Einstein de cabeleira eneaneeida 
formulou a teoria da relatividade. Churchill sep
tuagenário de vontade de ferro salvou a Ingla
terra da derrota frente ao poder hitlerista. 
Picasso com seiis oitenta e tantos anos está ein 
plena produção e continua sendo o maior pintor 
vivo do mundo, Pablo Casais aos noventa é ainda 
o maior intérprete de Bach. Para não ir mais 
longe, basta lembrar que o inventor da Revolu
ção Cultural, o apóstolo do rompimento radical 
com o passado, o ídolo do Poder Jovem, o homem 
do livrinho vermelho de pensamentos que resol
vem todos os problemas humanos, desde a ques
tão dos universais até o método mais eficaz para 
engordar porcos ou extinguir formigueiros. Mao 
TVé-tung. já vai bem.entrado nos seus setenta. 

Não somos contra o Poder Jovem e quere
mos que êle exerça uma influência cada vez 
maior para o progresso da humanidade e o bem-
estar dos povos. O que é um erro é a atitude de 
iconoclastia com relação ao passado e a doutrina 
de que só o verdor dos anos propicia o acesso às 
soluções verdadeiras. 0 homem é o mesmo, com 
todas as suas qualidades e os seus defeitos, quais
quer que sejam as suas origens étnicas, qualquer 
que seja a côr de sua pele. quaisquer que sejam 
suas convicções ideológicas, como qualquer que 
seja a sua idade. Há homens bons e homens maus. 
Há pretos bons e pretos maus. Há brancos bons 
e brancos maus. Há moços bons e moços maus. 
Há velhos bons e velhos maus. É preciso que o 
mundo não embarque em uma nova forma de 
discriminação. A dos jovens contra os velhos. 

Não preconizamos a volta à antiga idéia 
grega da gerontocracia. o governo dos velhos, 
como a maneira de resolver os problemas huma
nos e nem pretendemos imitar Cícero no De Se-
nectute para fazer o elogio da velhice. 

A vida humana é uma escalada constante 
em direção à plenitude do conhecimento e ao 
descortino da verdade e não uma curva que mer
gulha para a decadência e a ruína, apenas p a 
gados os efêmeros e gloriosos dias da mocidade. 

Os militantes do Poder Jovem, que tanto 
querem destruir e tão pouco oferecem como solu
ções construtivas, devem conter seus ardores com 
a lembrança de que amanhã, se não quiserem 
renunciar à sua influência na conduta das coisas 
do mundo, terão que lutar pelo Poder Maduro 
e. depois, pelo Poder Ancião. A areia na ampu-
lheta do tempo escorre rápida e implacavelmente. 

E 
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GUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 1968 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

universitários 

Por enquanto não parece 

A outra face tei'-se a opiniao í t
u b l i c a ca" 

pacitado do significado pro-
j fundo da atitude assumida 
ÚOS nOSSOS P°r; u m grupo cada vez 

maior de estudantes univer
sitários ante o problema na
cional. Até aqui, mercê do 
alarido, da estudada baru-

lhéira do movimento indubitavelmente subversivo a que 
«8 vem entregando uma parcela de resto insignificante da 
nosfea mocidade acadêmica, nem as autoridades nem o pu
blico de um modo geral avaliaram nas suas justas pro
porções esse outro empreendimento, admirável na sua ton-
cepção e esplendido nos seus resultados práticos, a que os 
oficiais das Forças Armadas que o idearam mui apropria
damente deram a denominação de Projeto Rondon. Entre
tanto, se compararmos ambas as forças juvenis empenha
das, uma na destruição da nossa Universidade sob o pre
texto de a reformar pela base, outra no prosseguimento da 
obra encetada pelas Bandeiras, continuada e levada a bom 
termo pelo velho marechal que lhe emprestou o nome e 
desdobrada mais tarde pelo Correio Aéreo Nacional, vere
mos que os que deixaram o Brasil de lado para aceitar a 
liderança demolidora de Moscou, Pequim e Havana não 
tomam provavelmente tantos como os que se vêm dedican
do á construção de uma pátria maior e melhor. Com efeito. 
Bem contados, não alcançarão com certeza os depredado-
res dos edificios universitários e assaltantes da proprieda
de privada cinco milheiros, enquanto em apenas um ano e 
pouco de atividades o Projeto Rondon congregou 25 estu
dantes na sua inauguração, 1.500 no ano passado e 3.500 
na presente fase, o que tudo perfaz o numero respeitável 
de 5.000 e tantos entusiastas. 

Diante das proporções com que vai crescendo a ade
são dos que á magnífica obra emprestam o melhor de si 
mesmos, não é exagero dizer que se trata de um fenômeno 
que não tardará em adquirir as características de uma ver
dadeira avalancha, já agora impossível de deter e que aca
bará muito em breve por integrar as nossas universidades 
no papel que lhes cometeu a Nação de organismos orien
tadores e modeladores do espirito e do caráter da juventu
de. Em menos de dois anos de atividades, os que se dis
puseram a prosseguir na obra daqueles bâtisseurs d'ampi-
res que foram os primeiros desbravadores dos nossos ser
tões, os geógrafos das nossas fronteiras do Oeste e cons
trutores das linhas estratégicas de telegrafia e as equipes 
de aviadores que mais tarde, sulcando diariamente os ares, 
estabeleceram definitivamente o nosso direito de posse so
bre o território brasileiro, já levaram a cabo um acervo 
de realizações que não deixa margem a duvidas sobre o 
que deles poderemos esperar. Essas realizações já por va
rias vezes as assinalamos á opinião publica brasileira, res-
tando-nos agora chamar a atenção da coletividade para 
os 70 estudantes de medicina, engenharia, economia, ve
terinária e geografia que no desempenho de suas diferen
tes tarefas partiram nos últimos dias de trem, divididos em 
duas turmas, de Belo Horizonte para Montes Claros e Pi
rapora, a fim de empreender estudos e pesquisas no Vale 
do São Francisco. Os coordenadores dessa fase regional do 
projeto, estudante Pedro Moreira Mendes, de ciências so
ciais, e o sr. Augusto de Lima Neto, comunicaram á im
prensa que em Montes Claros e Pirapora os participantes 
serão subdivididos em vários grupos com o fim de estabe
lecer contacto direto com as populações mais pobres daque
las regiões para 1b™ prestar desde já assistência de emer
gência. Tais grupot. .ntando sistematicamente com a pre
sença de um acadei ico do medicina, espalhar-se-ão por 
uma vasta área do São Francisco, a começar de Pirapora 
até os limites da Bahia, para um levantamento pormeno. 
rizado daquilo, que necessita a região sobretudo nos seto
res de assistência medico-dentaria, alimentação, habitação, 
educação e até mesmo de produção. 

A pesquisa concluirá pela redação de um trabalho que 
será distribuído ás prefeituras e aos governos dos Estados 
e da União, assinalando as principais necessidades das di
versas áreas por eles percorridas. Esse trabalho, que será 
realizado com plena autonomia por tão promissoras inte
ligências, terminará segundo julgam os seus autores no 
próximo dia 26, data em que esperam estar de volta a Belo 
Horizonte. Dando cumprimento ao Projeto Rondon, outra 
equipe numerosa já., partiu para uma região que tem por 
centro Aragarças. De'a fazem parte dezenove médicos, uma 
anestesista e trêfa j f ntistas, chefiados pelo clinico Olen. 
dino Prado, para J/f ,'ansportados do Distrito Federal em 
avião da FAB. Leva-os a semelhante esforço o objetivo de 
por sua vez porem em pratica um plano de assistência me
dico-dentaria na Região Amazônica. E para que se tenha 
uma idéia do que é licito -esperar das empolgantes ativi
dades da sadia juventude brasileira participante do Pro
jeto Rondon, basta dizer que os estudantes de medicina 

, que neste instante trabalham no Estado do Rio consegui
ram localizar no município de Valença um surto de lepra 
e tuberculose de extensão ainda desconhecida. 

São estes os resultados já obtidos por uma pequena 
parcela do grupo de 3.500 moças e rapazes englobados no 
grande movimento, a contrastar violentamente com o dis-
pendio negativo de imensas reservas de energia que vêm 
malbaratando aqueles outros estudantes induzidos a impe
dir a circulação em certas ruas das capitais e as aulas em 
varias faculdades. Na sua simples eloqüência, eles falam 
és gerações da hora presente uma linguagem que vem de 
longe, do recesso profundo da nacionalidade, e que força 
alguma poderá jamais sufocar de todo ou para sempre. 
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Cartas 
dos 
leitores 
Tumulto e estudantes 

"Esta carta foi escrita às 
13h 40m de sexta-feira, tão lo
go cheguei ao meu escritório 
Vi o Inicio da confusão na Ave
nida e senti não ser estudante 
para fazer algo contra tudo 
isso. Preocupa-me o silêncio 
dos lideres estudantis que, eu 
sei, discordam da atuação dos 
que diariamente tumultuam a 
vida da cidade. 

Sou advogado, recém-forma-
do. mais estudante que advo
gado. 

Dos 15 mil universitários ca
riocas na Avenida Rio Branco, 
quando tudo era, mais uma vez. 
anarquia e subversão da ordem 
pública, havia no máximo 500. 

Houve época no Brasil, quan
do as diretorias da UNE para 
afastar de sua direção os ele-

•mentos "inconvenientes" usa
vam o terror, a coação e a 
fraude, em que se dizia que a 
maioria dos estudantes brasi
leiros discordava da atuação 
daquele famigerado órgão que 
falava em nome da classe. Mui
tos dos novos profissionais, ape
nas saidos das Faculdades, so
freram na pele o mais covarde 
terrorismo por parte dos que 
hoje se dizem perseguidos pela 
repressão. Naquela época po
rém, os "donos" da UNE esta
vam ligados com o Poder; con
tavam com o apoio oficial do 
Governo que lhes dispensava 
verbas de milhões de cruzeiros, 
criminosamente roubados do 
povo brasileiro, inclusive dos 
orçamentos da educação, a meu 
ver o mais sagrado. 

Estavam eles ligados ao Po
der não porque fossem bons 
estudantes, mas porque justa
mente eram os maus acadêmi
cos, aqueles que por um favor 
oficial desencadeavam as mais 

• violentas campanhas contra os 
"inimigos*' do Governo. 

O bom estudante, o patriota. 
o universitário que realmente 
ama o seu país, se representa 
seus colegas num cargo como 
presidente de Diretório, da UME 
ou UNE, é Independente, como 
se diz na linguagem popular 
"não deixa rabo." 

Hoje, como ontem, os "do
nos" da UNE são os mesmos. 
Os métodos de eleições é que 
mudaram. Há alguns anos o 
órgão era reconhecido por lei; 
assim, não havia como barrar 
a presença de outros lideres 
senão com os velhos métodos. 
No entanto, se ontem o estu
dante que representava a linha 
de oposição à Diretoria da en
tidade não podia falar, o que 
dizer dos dias de hoje, quando 
os Congressos são ilegais e mais 
•fechados", e mais de cúpula 
que ilegais. 

Hoje, como ontem, a maioria 
dos estudantes discorda do que 
vem sendo feito em nome da 
classe, mas que remédio . . . 

£ a grande maioria que não 
pode optar entre "os meninos 
da festiva" e a sua atuação de 
estudantes bons brasileiros. 

Se atuam e combatem seus 
colegas agitadores (agitadores 
mesmo, pois o termo não esta 
saindo da pena de um reacio
nário) correrão o risco de dar 
força popular a um Governo 
incapaz, medíocre, contra quem 
está a maioria do estudantado. 

Se dão apoio nos "heróis da 
Avenida" estarão aderindo à 
indignidade, à covardia, à ir
responsabilidade. 

E assim entra o setor estu
dantil em mais uma crise: a 
falta de lideres democráticos. 

Jair M, Macedo — Rio." 

C AMDE 
AMU|U>_.. : .l.H/B. 
j JtLiiuiAjQM&te) ... . 



Pe. Hélder sugere 
a estudantes que 
parem passeatas 

A CHEGADA DA ORDEM 

João Pessoa iCorresponden
t e O Arcebispo de Olinda 
c Recife, padre Hélder Câma
ra, falando na instalação do 
Instituto de Formação para o 
Desenvolvimento, aconselhou os 
estudantes a buscar novas for
mas, de manifestações, abando
nando as passeatas, que não 
surtem mais efeito. 

A palestra estava marcada 
para o Teatro Santa Rosa e 
por causa do grande número 
de assistentes foi transferida 
para a praça pública em fren
te ao prédio, que fica perto 
do quartel da Polícia Militar, 
No final da palestra, padre Hél
der aconselhou a todos que 
íôssem para casa e não fizes
sem uma passeata, como alguns 
queriam. 

S u r p r e s a 

A conferência de padre Hél
der deixou os estudantes e a 
maioria da assistência descon
certados, pois combateu tan
to o imperialismo capitalista 

quanto o comunista e não apon
tou uma solução para a situa
ção brasileira. 

No final, padre Hélder en
cerrou inesperadamente o dia
logo que estava mantendo 
quando os estudantes começa
ram a denunciar as violências 
cometidas pelo Governo du
rante suas manifestações e a 
perguntar como deviam reagir 
an te . a violência policial. 

Êle nada respondeu e apro
veitou a intervenção de um 
aparteante, que afirmou não 
existirem condições para dia
logar com o Governo "porque 
sempre que o procuramos so
mos recebidos a bala", para 
dizer que também ali não ha
via condições para dialogar, 
pois a dois passos encontrava-
se o quartel da Policia Mili
tar, com sua tropa de prontidão. 

A conferência 
Em síntese, padre Hélder 

disse em sua conferência que o 
povo está sedento de verdade e 
de justiça e é capaz de qual
quer sacrifício para ouvir uma 
palavra, desde que acredite na 
sinceridade de quem fala. Na 
América Latina e no Terceiro 
Mundo, o povo está marginali
zado da vida econômica, edu-

• cativa, política, social e até re
ligiosa. De cada 100 famílias no 
Brasil, 70 não ganham salário 
mínimo, advertindo que o agra
vamento desse mal pode levar o 
povo a empolgar-se de tal mo
do que as estruturas arcaicas 
injustas e tiUpWMiM terâe Ue 
ceder. 

— Espero que nossos centros 
de reflexão não sejam apanha
dos de surpresa quando o povo 
exigir a modificação dessas es
truturas — observou. 

Admitiu que a Igreja está em 
dívida e em atraso com as mas
sas brasileiras, "pois essa estru
tura aí está um pouco por cul
pa de todos nós. Há uma vio
lência que já está instalada na 
América Latina, onde pequenos 
grupos privilegiados continuam 
mantendo posições sobre a mi
séria de milhões." 

— Pode parecer à primeira 
vista que esteja pregando a vio
lência libertadora, a guerra li
bertadora para emancipação 
das massas. Não. Por questão 
de realismo não vejo como par
tir para a violência porque 
qualquer guerra libertadora que 
surgisse em qualquer ponto da 
América Latina seria imedia
tamente esmagada por uma 
guerra imperialista. Os Esta
dos Unidos têm na América La
tina sua zona de influência e 
não admitiriam de modo algum 
uma guerra libertadora. Viriam 
sufocá-la com todo o seu po
derio. 

— Mas ninguém se iluda —. 
continuou — viriam também 
outras forças impcrialistas e 
iríamos nos transformar num 
enorme Vietname. Não aconse
lho a violência, mas também 
não vim aqui para dizer que 
o povo deve cruzar os braços, 
deixar como está para ver co
mo fica, 

— Precisamos nos organizar 
para exercer pressão moral li
bertadora, movimentando-nos 
dentro dos princípios dos direi
tos do homem promulgados pe
la ONU. Vamos exercer pressão 
para que não haja nenhuma 
forma de servidão. Vamos cons
cientizar a opinião pública pa
ra ajudar as massas a torna
rem-se povo, para defender seu 
direito à vida em liberdade e 
em segurança social. 

N o r d e s t e 

Disse que no Nordeste a Su-
dene até hoje não pôde enfren
tar a reforma agrária e que 
grandes açudes construídos pa
ra o combate às secas se trans
formaram em piscinas parti
culares, pois faltou coragem pa
ra desapropriar terras em volta. 

Admitiu que a industrializa
ção do Nordeste nos termos em 
que está sendo feita nãõ resol
verá o problema social, pois al
gumas indústrias antigas estão 
se modernizando a ponto de pôr 
metade dos seus operários na 
rua e as que vêm se instalar 
já trazem maquinaria moderna, 
absorvendo número reduzido de 
trabalhadores. Enquanto isso, 
os ricos ficam mais ricos e os 
pobres ficam mais pobres. 

-Quando se iniciou o debate, 
mu estudante denunciou «. pre
sença de agentes do DOPS e 
do DPF infiltrados na multidão 
e padre Hélder achou que não 
hav4a condições para o diálogo, 
encerrando o debate antes do 
tempo, para frustração geral. 

Pe. Ádamo diz que os 
jovens querem a judar 

A ansla e a revolta dos es
tudantes brasileiros foram ex
plicadas ontem pelo padre Vi
cente Adamo, na segunda aula 
sobre Educação para o Desen
volvimento, no Colégio Sacré-
Coeur de Jesus, como "uma ne
cessidade de se engajar na vi
da da nação, no trabalho e na 
direção do bem comum." 

O objetivo do curso é deba
ter as conclusões das assem
bléias da Associação de Edu
cação Católica e da Conferên
cia , Nacional dos Bispos do 
Brasil e dele participam 100 
diretores de colégios religiosos 
do Rio. Citou o padre Adamo 
como uma das razões psicoló
gicas do conflito a de que "os 
velhos não querem deixar seus 
lugares para os jovens." 

• 
ANALISE 

Fazendo uma rápida análise 
da situação do ensino no Bra-
•11, principalmente do ensino 
médio, disse o padre Vicente 
Adamo que a maior falha na
quele setor é "a psicose do ves
tibular, que no segundo ciclo 
é uma realidade absurda que 
não somente forma o obstáculo 
principal da renovação, mas 
eliminou praticamente a cultu
ra geral de nossas escolas." 

A estrutura do ensino mé
dio, para servir à dinâmica do 
desenvolvimento, não pode de
pender de um exame vestibular, 
sendo que o ensino de nível co
legial deve ter um cunho mais 
vocacional, oferecendo plura
lidade de opções para livre es
colha de uma profissão. 

— Revolta pensar — con
tinuou — que desde a idade 
de 10 anos já se permita sele
cionar os futuros candidatos à 
Universidade, os destinados à 
escola secundária que. no con
texto atual, não tem outra fun
ção. A conotação máxima da 
escola secundária é preparar 
para o "exame vestibular" 
através de uma transmissão de 
conhecimentos, os mais varia
dos, os mais desligados da rea
lidade e nenhuma formação pa-

•kla. 

Citou dados oficiais do MEC 
no ano de 1967, que dao para 
o ensino secundário 1 805 247 
matriculados, em confronto com 
180 loa para o «uperior, 14 410 

para o ensino agrícola-, 265 626 
para o ensino normal, 91 621 
no ensino.industrial, e 306 308 
no ensino comercial. 

MENTALIDADE 
CLASSISTA 

— Anualmente — frisou — 
um grande número de adoles
centes abandona o curso mé
dio: esta desistência tem várias 
causas, entre as quais a mais 
freqüente é a situação sócio-
econômica. Querendo exempli
ficar, poderemos analisar os 
dados referentes ao ano de 
1965: secundários: 1 553 699 
iniciaram o curso e 1 550 134 
finalizaram, com o índice de 
0,2% de desistência; comercial: 
iniciaram 288 351, finalizaram 
264 137, com índice de desis
tência de 8,3%; industrial: ini
ciaram 79 230, finalizaram . . , 
7 678, com índice de 8,6% de 
desistência; agrícola: 12 878 
12 816 finalizaram, com índice 
de 8,3% de desistência; normal: 
220 272 iniciaram, 215 540 fina
lizaram, com índice de 1,95% 
de desistência. 

— A escola secundária 
acentuou — além de ser o pro
duto de uma mentalidade tra
dicionalmente classlsta. é a 
maior responsável pelo despre
paro dos nossos jovens para a 
vida. Não podem corresponder 
às exigências do bem comum, 
nãó podem acompanhar o evo
luir continuo de toda uma es
trutura voltada para o desen
volvimento, esses jovens para 
os quais fracassamos, não só 
na transmissão da cultura, 
mas sobretudo' na orientação 
humana. Para melhor equacio
narmos a educação no desen
volvimento necessitamos pro
mover um engajamento total 
do jovem na vida da comuni
dade, elevar sua personalidade 
por uma participação cada vez 
mais consciente e uma coope
ração tecnicamente dinâmica 
para o bem comum. 

Hoje. o curso, que se esten
derá até o dia 30, com pales
tras c círculos de estudo, terá 
nova aula do padre Vicente 
Adamo, que discorrerá sobre o 
Ensino Básico t »eii* Rumos, 
às 15 horas, sendo posterior
mente realizada uma assem
bléia sobre o assunto exposto, 
ÀI 18 horas. 

pe.o 
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Os estudcuites paulistas fugiram quando a polícia ocupou a Praça ãa Sé 

Estudantes debaterão nova passeata 
Novas manifestações de rua 

dos estudantes serão realizadas 
dia 27, em frente ao Ministé
rio da Fazenda, de protesto 
contra a retenção de verbas, se 
na assembléia de quinta-feira 
vencer a proposta que fará o 
Diretório Acadêmico da Escola 
de Química da UFRJ. 

A informação é do presiden
te do DA da Escola de Química. 
Jean-Marc, que afirmou que 
essa proposição tem grande pos
sibilidade de ser aprovada, pois 
conta com o apoio da maioria 
dos estudantes. Quanto ao ho
rário da manifestação, deverá 
ser anunciado oportunamente. 

SEM DIVISÃO 
Depois de se manifestar con

tra qualquer divisão no movi
mento estudantil — "sou pela 
unidade, pessoalmente defen
do as posições de Luis Travas
sos, mas acho que deve haver 

um só congresso da UNE e uma 
só diretoria" — negou que êle 
e Travassos estejam impedindo 
a realização de manifestações 
contra a prisão de Vladimir 
Palmeira. 

— Isso é mentira — afirmou 
— porque na reunião para de
cidir a manifestação da Cine-
lãndia, que não se realizou, so
mente nós dois votamos pela 
sua efetivação. Os que estão 
espalhando esse boato é que 
querem dividir o movimento 
estudantil. 

Disse ainda que "embora nos
sa divergir de algumas posi
ções do presidente da UME, es
tou solidário com Vladimir, e 
Travassos também." 
MANIFESTAÇÕES 

Jean-Marc informou que le
vará à «ssembléia-geral dos es
tudantes, que será realizada 
quinta-feira, na PUC, a pro

posta para a realização de uma 
concentração "não mais - no 
MEC, mas agora em frente ao 
Ministério da Fazenda, porque 
nós chegamos à conclusão de 
que a reivindicação mais Im
portante dos estudantes é a 
relativa a mais verbas e libe
ração das autorizadas. Assim, 
agora temos de fazer pressão 
é sobre o Ministério da Fa
zenda." 

PATRULHA 
O diretor da Guarda Civil, 

covone! Eduardo da Costa Ma-
v>í> rúfto, suikiiuu ao Scuetá-
iio de Segurança. General Luís 
de França Oliveira, a aquisi
ção de 40 viaturas novas para 
reaparelhar a Radiopatrulha 
e várias mudanças estratégicas 
no seu sistema de policiamento, 
de modo a tornar mais efetiva 
sua participação nos esquemas 
de segurança pública. 

Novo habeas de Vladimir sofre atraso 
Somente segunda-feira o ad

vogado Marcelo Alencar pedi
rá ao Superior Tribunal Mili
tar o segundo habeas-corpus 
em favor de Vladimir Palmei
ra, pois não conseguiu ontem 
a certidão do decreto de pri
são preventiva aprovado pelo 
Conselho Permanente de Jus
tiça da 2.» Auditoria da Aero
náutica . 

No novo pedido, o advogado 
sustentará a desfundamenta-
ção do decreto de prisão pre
ventiva, já que não . observa 
as formalidades legais, e acres
centará que os fatos atribui-
dos a Vladimir Palmeira, além 
de não serem criminosos, não 
têm nenhuma relação com os 
dispositivos da Lei de Seguran
ça Nacional. 

Sustentará ainda a incompe
tência da 2* Auditoria da Ae
ronáutica para conhecer do 
pedido de custódia, uma vez 
que tal medida deveria ser 
apreciada pela 2* Auditoria 
da Marinha, para onde foi 
distribuído o primeiro proces
so instaurado contra o estu
dante. 

O defensor de Vladimir Pal
meira vai obter do DOPS uma 
certidão do inquérito que está 
s-endo ali realizado para apu
rar atividades subversivas re
lacionadas com as recente* 
manifestações estudantis no 
Rio, dando conta ainda o do
cumento, dos nomes das au
toridades que estão proceden
do os mesmos tipos de inves
tigações em função dos mes
mos fatos. 

O juiz Áureo de Sousa e Al
meida, da 2* Auditoria da. Ae
ronáutica, dentro do prazo que 
a lei estabelece, íèz a leitura, 
ontem, perante o Conselho 
Permanente de Justça, em au
diência pública, do decreto de 
prisão preventiva de Vladimir 
Palmeira. 

ADIAMENTO 

O Conselho Permanente de 
Justiça da 1.* Auditoria da- l.á 

Região Militar adiou slne die 
e pela segunda vez o julga
mento marcado para ontem, 
dos estudantes Guilherme Go
mes Lund. Júlio Ribeiro e Ci
ro Salazar de Oliveira, acusa
dos de terem distribuído bole
tins de natureza subversiva em 
frente à Estação da Leopoldina. 

Vladimir se define como cristão 
, O advogado Marcelo Alencar 

distribuiu ontem dois depoi
mentos que Vladimir Palmeira 
prestou nos dias 4 e 6, no quar
tel da 1* Companhia de Polí
cia do Exército, nos quais êle 
se define como "democrata, na
cionalista e cristão" e conside
ra Luís Travassos "um líder 
inexpressivo-." 

Nos depoimentos. Vladimir 
Palmeira responsabilizou-se in
tegralmente pela coordenação 
das manifestações estudantis, 
com exceção de um comício-
relàmpago realizado na Estra
da de Ferro Leopoldina e da 
invasão do pátio do Ministério 
do Trabalho, "dos quais nem 
participei." 

PRIMEIRO DEPOIMENTO 

Vladimir Palmeira, no pri
meiro depoimento, prestado no 
dia 4, perante o encarregado do 
IPM. coronel Pedro Verrastro, 
assumiu a responsabilidade pe-
ias manifestações dos dias 21 e 
26 de junho e do dia 4 de ju

lho. Explicou que no dia 21 de 
junho, quando os estudantes 
íoram <to MEC, o objetivo era 
dialogar com o Ministro Tarso 
Dutra. Não tendo sido possível 
o diálogo, mandou que os estu
dantes se dispersassem a êle foi 
para casa. 

Perguntado se era contra ou 
a favor da política educacional 
do Governo, respondeu que era 
inteiramente contra. Explicou 
que os estudantes reivindicam 
uma universidade livre e gra
tuita, verbas para que ela se 
transforme num centro de cria
ção cultural voltado para o de
senvolvimento do país. Acres
centou que querem também 
uma reforma estrutural da uni
versidade, fazendo dela uma 
unidade e não uma soma de 
escolas. Desejam ainda currí
culos adaptados à Tealidade na
cional e capazes de formá-los 
como verdadeiros profissionais. 

Perguntado sobre a razão por 
que essas reivindicações não 
são feitas pelos meios legais no 
âmbito da universidade, res

pondeu que os estudantes rei
vindicam legalmente dentre da 
universidade e que procuram 
reivindicar legalmente quando 
vão às ruas. 

Afirmou que os comícios-re-
lâmpaiços não são manifesta
ções do movimento estudantil 
e que a existência de excessos 
não prejudica a causa do.s uni
versitários, Di*3e ainda qu • é 
contra a plchaçãc de paredes t 
de veículos, o que vem tentan
do evitar sempre que po.iiív.l. 

SECUNDO DEPOIMENTO 

No segundo depoimento, pres
tado no diii 6. Vladimir Pri
meira falou sobre o comício cm 
frente ao Superior Tribunal Mi
litar, explicando que sua fina
lidade era pedir a libertação 
do.s colegas presos. 

Explicou que nas passeatas a 
palavra é liberada a iiüalrçuer 
orador, seja qual for sua ideo
logia ou o assunto, mesmo cer.-
tra o Governo c o regime, por 
isso de vez em quando surgem 
expressões contra os múitaies. 

Polícia prende locutora da ONU 
Goiânia t Correspondente) — 

A jovem Armênia Nercessiam, 
locutora das Nações Unidas 
no Rio. foi presa ontem pela 
Polícia Federal e levada para 
o Rio de avião, devendo seguir 
de carro para São Paulo, jnde 
será ouvida sobre suas presu
míveis ligações com Tarzã de 
Castro. 

O ex-líder estudantil Tarzã 
de Castro, que fugiu da For
taleza de Lajes para se refu
giar na Embaixada do Uru
guai, está sendo procurado pe
la Polícia Federal em todo o 
país, sob a suspeita de ter par
ticipado dos atos terrorista* 
praticados em S i o Paulo. 

Armênia Nercessiam foi con
vidada dia 14 pela Polícia Fe
deral para prestar esclareci
mentos sobre o atual movi
mento estudantil de Goiânia e 
especialmente sobre os prepa
rativos para a passeata que se 
anuncia para segunda-feira. 
Após esses esclarecimentos, foi 
levada a Brasília, onde passou 
no DOPS a noite de 14 para 
15. Ouvida quinta-feira pela 
manhã, foi liberada á tarde, 
saindo do DOPS em compa
nhia do advogado Heusy Neto, 
contratado por familiares. 

No dia 14. data do primeiro 
depoimento, sua prisão tol co

municada a outros órgãos do 
Departamento de Polícia Fe
deral. No dia seguinte, o Ge
neral Silvio Correia de Andra
de, delegado do DPF em São 
Paulo, solicitou que ela fosse 
transferida para lá, onde pre
tende ouvila-la sobre suas re
lações com o ex-lider estudan
til Tarzã de Castro. A Policia 
Federal que tinha horas antes 
tomado o seu depoimento, lo
calizou-a na entrada de Goiâ
nia. Foi imediatamente trans
ferida pra avião especial par» 
« Rio. dt onde seguiu para S*o 
Paulo.. 

OPS não identifica líder 

paulista que aprisionou 
São Paulo (Sucursal» — A 

líder es tudant i l C a t a r i n a 
Melloni foi presa por um 
agente do DOPS, logo depois 
das manifestações de ontem, 
levada para o Palácio da 
Jus t iça , onde ficou .quase 
uma hora . e . so l ta sem que 
o agente a reconhecesse. 

A passea ta dos secunda-
r is tas começou com u m a 
concent ração de 150 pessoas 
no Largo Paissandu e per 
correu a Avenida São João 
e a Rua 15 de Novembro, no 
sent ido contrár io ao dos veí
culos, só encon t rando a po
lícia, com cavalar ianos , c a 
chorros, u m t a t u e um bru -
cutu, quando reuniu cerca 
de mil pessoas, n a Praça 
da Sé. 

CONCENTRAÇÃO 
E PASSEATA 

A concent ração começou 
ãs l l h45m, com o discurso 
de u m secundar is ta , que fa
lou sobre a pr isão dos es tu
dan te s e disse que a m a n i 
festação t inha como propó
sito denunciá- la . 

D u r a n t e os discursos di
versos es tudantes p i chavam 
as paredes e, nos in te rva
los en t re u m e outro orador, 
e r am gri tados slogans que 
foram repetidos du ran te t o 
da a passeata . 

Do Largo Pa issandu até a 
Praça da Sé. os e s tudan tes 
p a r a r a m diversas vezes p a 
r a fazer comícios, recebendo 
a lgumas vezes o aplauso dos 
populares . Na Rua 15 de No
vembro, papel picado foi j o 
gado de quase todos os p r é 
dios, o n d e funcionam b a n 
cos. Somente de u m edifício 
j oga ram água. Os e s t u d a n 
tes va ia ram e como vol ta
r a m a a t i ra r água um es tu 
d a n t e lançou dois rojões n a 
jane la . 

Quando chegaram à P r a 
ça da Sé, os es tudan tes j á 
t i nham conseguido a t ra i r 
um grande número de po
pulares. Usaram, então, a 
tá t ica de discursos s imul tâ 
neos para pequenos grupos. 
Um homem louro, de te rno, 
que começou a provocar os 
oradores foi re t i rado do g ru 
po pela comissão de segu
rança . 

Depois dos pequenos dis
cursos, o grupo reuniu-se no 
marco zero da cidade. Edson 
Soares, vice-presidente da 
ex-UNE, falou então con
t ra o Governador Abreu 
Sodré. 

REPRESSÃO 

Depois da fala de diver
sos oradores, n a Praça d a 
Sé, apa r ece r am a s t ropas de 
choque da Força Pública, 
com dois pelotões de cavala
rianos, u m Ta tu , um Brucu-
tu e soldados com cachor 
ros. A comissão de seguran
ça havia distribuído obser
vadores por todas as ruas 
que dão acesso à Praça da 
Sé e um deles avisou, dando 
tempo para que todos fu
gissem . 

Um pequeno grupo ficou 
de frente pa ra os cavalar ia-
nos , jogando rojões. Vários 
soldados ca í ram dos a n i 
mais e t rês foram recolhi
dos. Um q u e b r o u uma 
pe rna . 

Ao chegar à P raça d a Sé, 
o policiamento não encon
t rou mais n i n g u é m : p a r t e 
da t ropa foi p a r a a P raça 
João Mendes e a ou t r a p a 
r a a P r a ç a Clóvis Beviláqua. 
Um popular foi preso n a 
P r a ç a Clóvis Beviláqua e le
vado pa ra o Ta tu . 

Muitos líderes es tudant i s 
esconderam-se n a s lojas e 
botequins, mas somente a 

universi tár ia Ca ta r ina Mel
loni foi presa, pois resolveu 
sair an tes de receber ordem 
d a comissão de s egu rança . 
U m agen te do DOPS p r e n 
deu-a e chamou três gua r 
das ' civis da guarn ição do 
Palácio da Jus t iça , pa ra o n 
de ela foi levada. Ca t a r i na -
e s t ava a c o m p a n h a d a por 
Vera Lúcia de Fre i tas e quis 
p r o t e s t a r . 

— Eu vou ser obr igada a 
apelar p a r a o povo se o se- , 
n h o r não me sol tar . Afinal, 
eu es tava comprando f ru ta 
e n ã o posso ser p resa . Será 
que não se pode mais a n d a r 
n a r u a ? 

NAO RECONHECEU 

O agente do DOPS disse 
que t i n h a visto C a t a r i n a n a 
P r a ç a da Sé, ela negou. Dis
se que não t i n h a d o c u m e n 
tos com ela, que m o r a v a n a 
Cidade Universi tár ia e que 
se c h a m a v a C a t a r i n a D a n 
ta s . Sua colega most rou u m a 
ca r t e i r a de e s tudan te do 
curso de Psicologia da F a 
cu ldade de Filosofia São 
Bento e disse que n ã o co
nhec ia Catar ina . O agen te 
pe rgun tou se elas t i n h a m 
passagem no DOPS e Vera 
respondeu que não, pois e r a 
mui to c a t ó l i c a . C a t a r i n a 
t a m b é m disse que não e co
m e n t o u baixinho p a r a os 
jo rna l i s t a s : 

— Só pela Polícia F e 
deral . 

Depois de quase u m a 
hora , a s duas foram sol tas . 
Embora desconfiasse que t i 
n h a prendido Catarina, Mel
loni, o agen te ficou sem cer
teza e, a por tas fechadas , 
resolveu com o inspetor da 
g u a r n i ç ã o do Palácio d a 
Jus t i ça l iberar as duas . 

Liderança divide fluminenses 
Niterói (Sucursal) — Uma lu

ta para saber quem vai lide
rar os universitários fluminen
ses no plano nacional, se Vla
dimir Palmeira ou o presiden
te da ex-UNE, Luís Travassos, 
dividiu o Diretório Central dos 
Estudantes da Universidade Fe
deral Fluminense em duas fac
ções. 

O grupo mais forte, liderado 
pelo presidente do DCE, Edson 
Benigno, reúne estudantes de 
Engenharia e Filosofia e não 
reconhece em Vladimir Palmei
ra condições para liderar movi
mentos pela reformulação d» 
política educacional do Gover
no, por causa de "seu excesso 
de personalismo." 

ASSEMBLÉIA 

Os estudantes decidiram rea
lizar segunda-feira, na sede do 
DCE, nova assembléia para de
bater o problema da liderança 
nacional. Serão também ela
borados planos com vistas ao 
XXX Congresso Nacional da 
ex-UNE, que se realizará em 
Belo Horizonte no princípio de 
setembro. 

Serão ainda escolhidos os de
legados fluminenses ao congres
so e sugeridas medidas para o 
desdobramento do movimento 
estudantil no Estado do Rio. 

O DOPS encaminhou ontem 
ao juízo da 1.» Vara Criminal 

desta Capital cópia do proces
so contra o vice-presidente do 
DCE, Sebastião Cruz, acusado 
de agressão ao inspetor Herval 
Tinoco Azeredo durante as ma
nifestações estudantis realiza
das quarta-feira, ã porta da 
Faculdade de Filosofia. 

O universitário, que chegou a 
ser preso e foi posto em liber
dade após prestar depoimento, 
responde a um inquérito presi
dido pelo delegado de Polícia 
Política, Sr. Urbano Carielho, 
como incurso nos Artigos 129 e 
330 do Código Penal. 

"BRUCUTU" 

O diretor do DOPS, capitão 
Rafael Serieiro, admitiu a pos
sibilidade de a Polícia Militar 
desta capital vir a possuir um 
carro blindado tipo brucutu, 
para reforçar o dispositivo de 
repressão as manifestações de 
rua. 

Serão realizados estudos pa
ra a importação do novo equi
pamento da Alemanha, uma 
vez que o brucutu, com seus ja
tos de água, aprovou no Rio, 
comç o tatu, em São Paulo. 

Durante as manifestações de 
quinta-feira, em frente à Uni
versidade Federal Fluminense, 
o DOPS chegou a pensar em 
pedir o brucutu emprestado à 
Polícia Militar carioca, mas a 

idéia foi abandonada porque 
nâo houve necessidade. 

EM MINAS 

Belo Horizonte (Sucursal) — 
Pichaçóes em muros e ônibus e 
comicios-relâmpago no Bairro 
da Renascença, que fica longe 
do centro, foram as atividades., 
dos estudantes mineiros na ta r 
de de ontem, como preparação 
da passeata que estão anun
ciando pare terça-feira. 

Os universitários reuniram-st 
defronte ã Faculdade de Direi
to da UFMG, procurando parar 
os ônibus com o objftivo de p i - ' 
chá-los, mas íoram impedidos 
pela Polícia, que cercou o pré
dio e dispersou os manifestan
tes. 

Nota oficial divulgada ontem 
pelo Diretório Central dos Es
tudantes afirma que a princi
pal meta das lideranças estu
dantis é preparar & passeata do 
dia 20, para a qual contam — 
segundo eles — com o apoio de 
professores de todos os níveis 
de ensino, padres, freiras, in
telectuais e artistas. 

O Secretário da Segurança 
Sr. Joaquim Ferreira Gonçal
ves, afirmou que "a passeata de 
terça-feira próxima não será. 
permitida, nem será realizada." 
Anunciou que está montando 
um esquema policial que, impe- • 
dirá qualquer manifestação de 
rua. 

PM armada ocupa ruas de Salvador 

Salvador (Sucursal) — Ape
sar de saber desde cedo que os 
estudantes não sairiam, a Po
lícia Militar manteve forte dis
positivo nas ruas. Soldados ar
mados ocuparam os pontos es
tratégicos do centro, do Largo 
Campo Grande até a Praça da 
Sé. e também os bairros onde 
funcionam escolas. 

Os estudantes marcaram uma 
assembiéia-geral para as 10 ho
ras de segunda-feira, na Fa
culdade de Medicina, para ana
lisar a situação desde o início 

das manifestações, na semana 
passada, e decidiram se conti
nuam o movimento e quais no
vas formas de luta adotarão. 

PARTICIPAÇÃO 

Participará da assembléia o 
vice-presidente da extinta UNE, 
José Carlos Mata Machado, que 
prepara a realização do XXX 
Congresso da entidade, em Be
lo Horizonte. 

Dois estudantes detidos du
rante as manifestações de quin

ta-feira ainda estão presos, mas -
não foram enquadrados na Lei 
de Segurança Nacional, segun
do se informa. 

Os proprietários de ônibus,;, 
marcaram uma reunião para 
hoje. a fim de exigir das auto- , 
ridades proteção para seus veí
culos, que estão sendo danifi
cados nas manifestações. Os es
tudantes lançaram um ultima
to às autoridades para que os 
preços das tarifas baixem, ou 
senão continuarão depredando , 
ônibus. 

Estudantes goianos libertam PM 

Goiânia (Correspondente) — 
Ameaçados de fuzilaria sobre 
o seu prédio, por ultimato do 
Secretario de Segurança, os 
estudantes do Liceu de Goiâ
nia liberaram às 23 horas o 
oficial da PM que fizeram re
fém no começo da escaramuça 
de ontem à noite, quando um 
forte contingente policial inva
diu com metralhadoras o colé
gio para desarticular uma as- ' 
sembléia do grêmio. 

A solução pacifica somente 
foi possível em virtude da in
tervenção do diretor do colé
gio, professor Genesco Bretas, 
que conseguiu levantar a in

terdição policial da área e li
berar o oficial retido pelos es
tudantes. Mesmo assim ouvi
ram-se tiros de festim e foram 
lançadas pela Polícia algumas 
bombas de efeito moral. 

O REFÉM 

O choque policial chegou ao 
Liceu às 9 horas com instru
ções para. desalojar os estu
dantes, sendo impedido pelo 
professor Bretas. A situação 
agravou-se quando o tenente 
que comandava a operação en
trou no edifício "para dialogar", 
sendo imediatamente agarrado 

e desarmado. Feito refém, t e - » 
ve a sua libertação condiciona- . 
da ao levantamento do cerco • 
policial. t 

Criado o impasse, o Secreta- . 
rio de Segurança, coronel Pi- ' 
tanga Maia. deu aos estudantes t 
o prazo de 10 minutos para li- , 
bertar seu oficial, sob pena de • 
intervenção violenta com arma , 
de fogo. Nesse tempo, os es
tudantes, por gestão do diretor , 
do colégio, saíram do Liceu . 
sem serem incomodados pela 
Polícia, jã com ordens de re- . 
tirada, deixando livre o oficial i 
retido horas antes. 

Colégio de Brasília continua fechado 

Brasília (Sucursal) — En
quanto as aulas do Centro de 
Ensino Médio continuam sus
pensas até segunda ordem, o 
Conselho Técnico do colégio 
deve apresentar hoje, ao Secre
tário de Educação e ao Prefei
to do Distrito Federal, um re
latório sobre as medidas julga
das necessárias ao funciona
mento tranqüilo do Colégio. 

Entre as medidas que o con
selho deverá propor está o 
cancelamento das matrículas 
dos alunos que compõem a di
retoria do Grêmio, apesar da 
garantia dada pelo diretor do 
colégio, prof. César Gonçalves, 
de que nenhum aluno seria ex
pulso. 

TENDÊNCIA 

Na tarde d* ontem, a ten
dência da Secretaria d* Educa

ção do Distrito Federal era a 
de oferecer "mais uma opor
tunidade aos elementos que 
fossem expulsos, facilitando 
suas matrículas em outros es
tabelecimentos do ensino mé
dio." 

NO SUL 

Porto Alegre (Sucursal) — 
A partir de segunda-feira as 
aulas da Faculdade de Arquite
tura serão substituídas por se
minários permanentes entre 
professores e alunos, para aná
lise das deficiências de ensino. 

A decisão foi tomada ontem 
à tarde, em reunião do Conse
lho Departamental da Facul
dade presidida pelo diretor, 
professor Werner Grudig, sr-
gundo um esquema elaborado 
pelo Centro Acadêmico, que 

conta com a a p r o v a ç í o de ' 
grande número de professores. 

Os alunos da Faculdade de ! 

Economia da UFRGS votaram 
ontem em dois candidatos à 
presidência do Centro Acadê- < 
mico. Os resultados serão co
nhecidos hoje e os candidatos • 
são os universitários José Amé- i 
rico Machado, pela situação, e 
Raul Pont, da Oposição. 

O próximo pleito estudantil 
será na Faculdade de Medicina 
da UFRGS. Está marcado pa
ra o dia 23 e na semana se
guinte será a vez dos alunos da ' 
Faculdade de Direito. No dia 
31, os presidentes dos diretórios 
acadêmicos de todo o Estado I 
elegerão o presidente do Dire
tório Estadual de Estudantes. 
O único candidato até agora é . 
o acadêmico de Direito Antônio 
de Avelar Bastos, 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

O balanço 

final da 

baderna 

Os últimos acontecimen
tos verificados nesta Capi
tal, no Interior e em/outros 
Estados da União, dão-nos 
a impressão de que o la
mentável movimento subver
sivo que se apoderou dos 
meios universitários vai che
gando ao fim. Quanto aos 

seus resultados, se lhes dermos um balanço, são dos mais 
Ínfimos, para não dizer que tenham sido de todo em todo 
negativos. Km São Paulo, o que se passou não tem qualifi
cação, pois resume-se no achincalhe do reitor da nossa Uni
versidade por um bando de energúmenos, nas depredações 
a que foi submetida a Cidade Universitária Armando de 
Bailes Oliveira, na destruição de quase todo o material di
dático e das instalações em si mesmas da Faculdade de Fi
losofia e no emporcalhamanto do prédio em que funciona a 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

Para quem pretendia repudiar toda uma civilização 
e abrir caminho à participação da juventude nos negócios 
públicos do Pais, é pouco, e, bem analisado, não poderia 
senão demonstrar que estamos muito mais diante de uma 
crise de car.ater de uma parte da atual geração acadêmica 
do que de algo digno de ser levado a sério pela comunhão 
nacional. Durante esses longos meses de perturbação da 
vida coletiva, de atentados contra a propriedade privada e 
de delitos de toda ordem, não apareceu um único traba
lho que viesse justificar as simpatias com que no inicio des
se sombrio ciclo da nossa historia foi recebido o protesto 
estudantil. Aquilo a que nos forçou foi a concluirmos pela 
presença em nosso organismo social de uma diatese das 
mais graves com origem em fatos perfeitamente discerni-
veis e que dizem sobretudo respeito à heterogeneidade dos 
seus elementos constitutivos. O mclting pot brasileiro, exa
tamente no instante em que o universo moral de que fa
zemos parte se vai desintegrando, demonstra ser um caldo 
de cultura dos mais favoráveis aos virus de dissolução in
filtrados em todas as camadas da coletividade paulista. O 
próprio ritmo vertiginoso do nosso desenvolvimento eco
nômico facilita a vinda à tona de elementos que pela sua 
incapacidade de integração contribuem para aumentar pe
rigosamente o numero daqueles que formam o contingente 
de marginais de todas as sociedades humanas. 

Não fosse essa tendência Incoercivel e os protestos de 
tais indivíduos não se traduziriam por estragos materiais 
que se cifram em centenas de milhões de cruzeiros e por 
manifestações de desrespeito até mesmo ao nosso passado, 
como o prova o montão dt ruiuas a que reduziram o mobi
liário da Faculdade de Direito, o pichameiito dos seus mu
ros internos, de monumentos como os dos estudantes mor
tos em 32 e do túmulo de Júlio Franck. Foi o que levou a 
população paulistana, segundo nos informa o noticiário dos 
jornais de ontem, a receber os baderneiros que anteontem 
voltaram a desorganizar o trafego em nossa Capital a bal
des de água, num protesto contra o direito que se arrogam 
esses irresponsáveis da infringir todas as regras do bom 
viver, as posturas municipais e as lei tanto do Estado como 
da União Federal. Querem que os levem a sério, mas não se 
lembram de que se o funcionalismo estatal, a Força Pu
blica e as próprias Forças Armadas se dispusessem, na 
reivindicação de seus legítimos direitos, a seguir os seus 
métodos, estariam contados os dias da Nação e votada a 
um desmembramento fatal aquela sociedade que através 
dos séculos conseguiu milagrosamente manter integro o 
território que nos legaram exatamente as Bandeiras paulis
tas. A luta contra o desinteresse do governo por certos 
problemas capitais, como o representado pela questão uni
versitária, é um direito e até mesmo uma obrigação para 
cs estudantes conscientes do seu papel e dos seus deve-
res para com a nacionalidade. Mas daí a querer conferir 
justamente àqueles que ainda não atingiram a idade em 
que somos capazes de olhar com serenidade e compreensão 
para a problemática nacional uma situação de privilégio no 
seio da comunhão, é o que ninguém de bom senso pode ad
mitir. E isso tanto mais quando, ao contrario do que se 
passou em França — ponto de partida da desordem a que 
foram arrastadas todas as universidades desta parte do 
Continente Americano — nenhum oblce intransponível se 
opõe às aspirações da Juventude brasileira, seja em relação 
eo oeu futuro, garantido por uma carência enorme de téc
nicos em todos os setores do conhecimento humano, seja 
no que se refere aos meios idôneos ao seu dispor para le
var os poderes públicos a introduzir no aparelhamento 
cultural da Nação as reformas de que indubitavelmente ne
cessita. 

Ao iniciar este comentário referimo-nos à pobreza de 
documentos trazidos a publico pelos estudantes nos últi
mos meses de indisciplina e depredações, tanto neste Estado 
como nos demais da Federação. É o de que nos convenceu 
a leitura do depoimento prestado às autoridades da ex-Ca
pital da Republica por um dos lideres de mais destacada 
atuação nos conflitos de rua que ali se verificaram: o sr. 
Wladimir Palmeira. Enunciando as aspirações de seus com
panheiros, afirmou o jovem revoltoso que o que desejam 
é "uma universidade livre e gratuita, verbas, possibilitan
do que ela deixe de propiciar ensino acadêmico e se trans
forme num centro de criação cultural voltado para o de
senvolvimento do Brasil". È prosseguindo: "Os estudantes 
querem uma reforma estrutural da Universidade, fazendo 
dela uma unidade e não uma soma da escolas; os estudan
tes querem currículos adaptados à realidade nacional e ca
pazes de formá-los como verdadeiros profissionais; os es
tudantes são a favor da seleção vocacional para a Univer
sidade e contra a seleção econômica". 

Onde, pois, nesses itens, a justificativa para que vies
sem os universitários à rua em condições tais que o cho
que entre eles e os agentes da ordem se tornou inevitável? 
Para conseguirem o que postulam o sr. Wladimir Palmeira 
e seus comandados, não seria de modo algum preciso recor
rer à ação insurrecional. Algumas idéias expressas no de
poimento são lugares-comuns defendidos por muitos educa
dores e que estão em via de realização, outras nada têm de 
impossível desde qua devidamente formuladas, mas a ver
dade é que nenhuma explicaria os excessos que em nome 
delas se cometeram. E foram precisamente esses excessos 
que impediram que o País continuasse, como nos primeiros 
dias das suas manifestações, ao lado dos estudantes. 

Eis uma Interrogação qu» 
dispensaria resposta, em fa
ce de tantas justificações d» 
conhecimento geral da Na
ção. São fatos que aconte
cem todos os dias e que s« 
divulgam apesar do nenhum 
esforço para tal despendido 
pelos componentes das cor
porações militares. Fatos 
que vêm á tona porque têm 
necessariamente de aflorar, 
mercê dos agradecimentos a 
que fazem jus. Ainda recen
temente, num programa do 
televisão, um grupo de b«-
nemeritos, embora modes
tos cidadãos da vizinha ci
dade de Cotia, apelava pa
ra a generosidade dos pau
listas em favor de uma nas
cente instituição destinada » 
oferecer abrigo, alimenta

ção, instrução e educação 
a crianças pobres, aban
donadas e enfermas. Preci
savam eles de tudo para le
var avante a bondosa inicia
tiva: menos de alimentos 
— acentuaram. Porque — 
esclareceram —• os gêneros 
alimentícios de que neces
sitavam para as crianças, 
quem os fornecia, na preci
sa abundância, era ^Quar 
tel de Quitauna! Como dei
xar alguém de orgulhar-se 
e de comover-se diante d» 
demonstrações que tais da 
generosidade e humanidade? 

Pois bem. gestos como es
se, dos militares de Quitau
na, repetem-se diariamente, 
as dezenas è centenas, por 
este Brasil afora, sem que 
as Forças Armadas se preo
cupem com a sua divulgação. 
Um dos fatos que mais im
pressionaram o enviado es. 
pecial desta folha á Amazo. 
Mia, á margem da excursão 
ora por ali realizada pelo 
sr. presidente da Republica, 
é a atitude da população re. 
lativamente ás nossas For
ças Militares. "A presença — 
diz ele — das Forças Ar
madas na Amazônia é mar
cante e extremamente sim
pática". E prossegue: São 
os aviões da FAB que le
vam meâicjmentos aos luga
res mais afastadas da selva: 
"São os soldados do Exer
cito que entram, selva aden
tro, guardando fronteiras a 
são os barcos da Marinha 
que há cem anos navegam 
pelos milhares de cursos da 
água da Bacia Amazônica. 
Por isso, as Forças Armadas 
são simpáticas e a presença 
do presidente num estabele. 
cimento militar, por si sô, 
reforçaria extremamente es
sa simpatia". 

E o que é verdade em rc. 
lação á Amazônia o é em 
relação ao Pais inteiro. Che
gam os nossos militares ao 
extremo — extremo huma
nitário — de exercer, para 
com os aflitos e os despro
tegidos, a missão assistência! 
que melhor caberia aos sa
cerdotes, hoje infelizmente 
tão apaixonados não tanto 
pola política, cnmn pela po
liticagem. 

Que admirável lição esta 
das Forças Armadas ao 
País! E que admirável lição, 
esta representada pela sim
patia e amizade do Pais ás 
suas Forças Armadas! Não 
as percamos nem nós, nem 
elas. Reflitamos todos sobre 
elas, nós que sabemos apre
ciar o patriotismo verdadeiro 
a eles, os militares, que, 
cultuando.o, recebem pelo 
cumprimento do dever a pa. 
ga mais dignifleante. Que 
jamais se afastem dessa rota 
luminosa as Forças Armadas 
— eis os nossos votos. Pois 
esse é na verdade o caminho 
do prestigio, e do prestigio 
das Forças Armadas depen
de a tranqüilidade da Nação. 

CA MDE 
ásuuto jyüLjL l 
vt-rer 

O prestígio 

das Forças 

Armadas 
Temos freqüentemente 

acentuado, por força da sua 
própria evidencia, a popula
ridade de que gozam em to
do o País as nossas corpo
rações militares. E é impe
lidos pela consideração dos 
Inestimáveis benefícios de
correntes da generalizada 
simpatia de que se vêm cer
cadas entre nós as Forças 
Armadas, que tomamos, fre
qüentemente também, a li
berdade de lembrar aos que 
sa nos afiguram ser os mais 
lúcidos a eminentes chefes 
militares, este dever adici
onal que lhes cabe, de pre
servar o prestigio, junto no 
povo brasileiro, das corpo-
rações a que pertencem. 

Mas quais as causas de 
tão interessante fenômeno, 
que, sem constituir própria, 
mente uma originalidade, 
assume no Brasil propor
ções dificilmente observáveis 
em outros países? Uma delas 
é, • nem poderia mesmo dei
xar de ser, a bravura dos 
nossos soldados, dos nossos 
marinheiros e, ultimamente, 
dos nossos aviadores nos 
campos de batalha, sempre 
que chamados a intervir nos 
conflitos .internacionais. Mas 
ás glorias conquistadas na 
guerra têm correspondido as 
qua vêm dignificando as 
classes militares nas lutas 
Internas pela consolidação 
da independência nacional, 
pela Integração do território 

pátrio, pelo respeito aos Po
deres constituídos, pelai 
tranqüilidade da Nação. Jál 
seria isso tudo mais do quef 
suficiente para justificar o | 
respeito que por tantas ra-
sões históricas merecem dol 
povo brasileiro o Exercito, a | 
Marinha e a Aeronáutica. 

Não é, entretanto, mera-l 
mente de respeito a atitude! 
popular em face das Forças | 
Armadas, É também de re
conhecimento pelo que temi 
elas feito pela unidade pa-l 
tría á margem de suas atri- [ 
buições militares, entretan-l 
to tão espinhosas e absor-| 
ventes. Limitemo-nos a re
lembrar, para não nos esten-1 
dermos além do quadro des- | 
te simples comentário, 
contribuição do Exercito pa- ] 
ra que se possa ir devassan
do a vastidão ainda desco
nhecida do território brasi- ! 
leiro; os esforços tão pro
dutivos da Marinha não só 
para o preenchimento das 
lacunas das nossas comuni
cações marítimas e fluviais, 
mas também para o conhe
cimento cientifico da longa 
extensão das nossas costas; 
e esta soberba obra que é o 
Correio Aéreo Nacional, rea
lizada e constantemente am. 
pilada pela Força Aérea 
Brasileira. 

Ao respeito e ao reconhe
cimento, assim explicados, 
do povo brasileiro pelas 
nuas Forças Armadas, acres
centa-se, entretanto, um ter-

.uelro elemento, de todos o 
mais honroso para as clas
ses militares: a amizade, a 
até mesmo mais, o amor, 
por elas, de todas as cama
das populares, a começar 
pelas mais humildes e de
samparadas. Mas, por quê? 
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Quem são os estudantes Universitários? P A ..>; 

< I objetivo desta pesquisa foi responder à per
gunta: Quem são os estudantes universitários? A 
pergunta engloba outras: Quais são Biias «caracte
rísticas pessoais, seus problemas, suas opiniões. 

Na pesquisa foram ouvidos 7 619 estudantes de 
19 a 26 anos (82,8%), assim distribuídos: 31,1 % 
da classe A; 30.1% da classe B; 18,2% da classe 
C e 19,6% de classes indeterminadas. Do total dos 
estudantes ouvidos, 34,1% são do sexo feminino, 
enquanto 65,8% do sexo masculino. 

A maioria deles freqüenta curso diurno 
(77,4%), enquanto que 22,5% o curso noturno; 
mora com pais ou irmãos (60,3%); reside em gru-
po de duas ou três pessoas (54%). 

Os dois maiores centros universitários do pais, 
São Paulo e Rio, abrangem 26,5% e 15*9% da 
amostra, respectivamente. Os centros universitá
rios que contribuíram com mais de 5% dos inte» 
grantes da amostra foram: Belo Horizonte (9.2 
Porto Alegre (8,7%), Curitiba (7,6%) e Recife 
(5,2%). De 2% a 5%, temos: Niterói (4,8%), 
Salvador (4,3%), Goiânia 2,7%), Santa Maria 
(2,2%) e Campinas (2,35c). OS demais centros 
universitários — Brasília, Vitória, Viçosa, Juiz de 
Fora, Florianópolis, Pelotas e Viçosa — partici
param cada um com menos de 2% dos estudante* 
entrevistados. 

Totalizando o efetivo das faculdades ouvida-, 
a pesquisa atingiu 119 052 estudantes. Dentre es
tes foram sorteados 7 619 que responderam aos 
questionários, representando 6,3% do total. 

Para a realização do trabalho de campo, a 
SPLAN, sob a direção do Prof. José Artur Rios, 
organizou equipes de trabalho, unia pára cada cen
tro universitário, confiando a um monitor a exe
cução das tarefas previstas na pesquisa. 

A pesquisa abrange principalmente os cursos 
das Faculdades de Ciências Econômicas (10,8%); 
Engenharia (21,,1%), Direito (15,7%); Medicina 
(10,3%) e Filosofia (25,8%). 

As greves estudantig ou o clima de hostilidade 
entre os estudantes e as autoridades (universitá
rias ou governamentais) foi um dos problemas en
contrados pela pesquisa em questão. Assim, no Cea
rá nenhum questionário chegou a ser respondido. 
Além disso, os trabalhos foram dificultados pelo 
atraso na obtenção das listas nominais dos estudan
tes e pela falta de cooperação de alguns diretores 
e secretários de faculdades. O mesmo não ocorreu 
com a colaboração dos estudantes. 

A realização profissional é o motivo principal 
dó ingresso na Universidade para 57,3% dós estu
dantes entrevistados. Uma grande parte deles 
(.35,1%) tem como primeira preocupação fatores 
de ordem econômica: 61,9% dos estudantes pro-
veem total ou parcialmente sua manutenção. O 
Governo, o Acordo MEC-USAID e as autoridades 

• universitárias são os alvos principais das criticas 
do§ estudantes. 

Estas são algumas conclusões gerais de uma 
pesquisa sobre a situação social e econômica dos 
estudantes universitários feita pela Splan — So
ciedade de Pesquisas e Planejamento — para o 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. 

Partindo da pergunta Quem São os Estudan
tes Universitários?, a pesquisa engloba três itens 
básicos: ò estudante e o grupo doméstico; o estu
dante e a universidade; as opiniões dos estudantes. 

ESTUDANTE E GRUPO DOMÉSTICO 

A grande maioria (60,3%) dos estudantes entrevistados 
moram com os.pais ou irmãos; W, l* residem com amigos ou 
colegas e 9.9% com marido (ou mulher) e íilhos, enquanto 
<iue 7.9% dos entrevistados declararam morar só (em habita
ção privada ou coletiva). 

Apenas 8,8% dos estudantes constituem eles próprios o 
seu grupo doméstico. Além disso, os estudantes de sexo femi
nino são os que moram em maior proporção com os próprios 
familiares de origem (pais ou irmãos), ou seja, 78,2% 

Quanto à estrutura do grupo doméstico, 64,1% dos entre
vistados tem o pai como maior contribuinte da receita coleti
va. Diminui bastante a proporção quando o grupo tem esta 
posição ocupada pela mãe, por imãos, marido ou outro pa
rente: 6%; 4,3%; 2,3% e 1,9%, respectivamente. 

Do total dos estudantes entrevistados, 1505, ou seja 20% 
são o maior contribuinte de seu grupo doméstico. 

Considerando, ainda, os maiores contribuintes, apenas 6% 
tem ocupações manuais. Os burocratas constituem 53,1% dos 
informantes. Oi dirigentes e executivos são 10,2% e os pro
fissionais e administradores, 20,6% 

Quanto à remuneração mensal média dessas pessoas, 
68.9% auferem de dois a 11 salários mínimos. Mas, 47,4% 
têm remuneração inferior a cinco salários mínimos. 

A escolaridade dos maiores contribuintes do grupo do
méstico é bem elevada: 60% deles têm o curso médio. Além 
disso, 21,7% possuem o curso' superior concluído. 

Dos grupos domésticos, 13,3% têm uma receita global men
sal inferior a três salários mínimos: 38,2% inferior a sei.?; 
57,3% inferior a nove e 72,1% inferior a 12 salários mínimos. 
Por outro lado, 9,4% dos grupos domésticos dispõem de 21 
salários mínimos ou mais, mensalmente. 

Aproximadamente 67% dos informantes têm pais e avós 
com residência própria. A situação é inversa para uma quan
tidade pequena de estudantes (6,2%) cujos pais e avós não 
têm ou tiveram residência própria. 

Uma proporção de 9,2% dos grupos domésticos estão em 
situação de perda (avós têm ou tiveram e pais, não) e 6,1% 
em situação de ganho (avós nâo têm, e pais, sim). 

Quanto à posse de imóveis (exceto residência própria) a 
quantidade de grupos domésticos cujos avós e pais possuem 
imóveis, é bem inferior ao item anterior: 42,5% contra 66.7',;. 

A importância da atividade comercial na vida econômica 
dos grupos domésticos é grande: 43,4rí dos informantes clas
sificaram seus pais ou avós como comerciantes. Ao contrário 
34% declararam náo -serem comerciantes nem os pais nem os 
avós: 66.2% não tiveram empreendedores-industriais entre 
seus pais ou avós. 

A origem da maioria dos grupos domésticos ligadas à ati
vidade rural, pode ser constatada pela proporção de 61,4% 
daqueles cujos pais ou avós têm (ou tiveram) sitio ou fazen
da, enquanto que 35.8% náo têm nem tiveram tal espécie 
de bem. 

A maioria dos estudantes (83,4% i mora em residência 
própria ou alugada. A quantidade dos que moram em pen
são, pensionato, vaga e residência universitária totaliza 16%. 
Apenas 5,7% beneficiavam-se da residência universitária. 

Sessenta por cento dos estudantes não têm gastos em 
moradia, enquanto 47,6% moram em residência própria. 

Considerando os 39% restantes de estudantes que têm gas
tos em moradia, 15,8% destes despendem menos da metade do 
salário mínimo como média mensal de suas despesas. Ape
nas 11,7% gastam de meio a menos de um salário minimo. 

A maior parte dos estudantes (58%) almoça em casa dos 
pais, de parentes ou em sua própria casa: 27.5'« servem-se 
de restaurante universitário. 

Por outro lado, 61,9% do* estudante, entrevistados pro
porcionam recursos para sua manutenção completa ou par
cialmente. Os que dependem completamente da família para 
a cobertura de seus gastos somam 35,9%. 

Dos que garantem recursos para sua manutenção 27.4% do 
total de estudantes nâo dependem de outra fonte, exceto a 
»eu próprio trabalho; 26,2% recebem ajuda da família com-
pletando-a com os seus rendimentos. 

MERCADO DE TRABALHO 

Pará 35%, o grupo familiar teve importância também 
na colocação no mercado de trabalho. Para 19%, isto acon-
itceu de forma decisiva, enquanto que par* 18%, apenas co

mo orientação. Além disso. 65''-- não declararam a importân
cia da família na obtenção de trabalho. 

Os motivos de ingresso no mercado de trabalho podem 
ser dispostos em duas séries: uma dos primeiros e outra ãos 
.segundos motivos. 

A necessidade de dinheiro para a própria manutenção ou 
ajuda 4 família, a vontade de adquirir independência finan
ceira da família, além do objetivo de adquirir experiência pa
ra o exercício da profissão, são os três motivos mais fre
qüentes, em ordem decrescente. O objetivo de adquirir expe
riência para a profissão, uma grande quantidade de "outros 
motivos" de ordem pessoal e « quisição de independência fi
nanceira são os segundos motivos, em ordem decrescente. 

O ingresso na Universidade não parece ter constituído 
fonte elevada de gastos a ponto de provocar trabalho para
lelo, pois a carência de recursos é anterior ã admissão nas 
universidades: 66.7'; dos estudantes que já tiveram contato, 
com o mercado de trabalho, fizeram-no antes do ingresso à 
Faculdade. 

• Do total de estudantes, 13,4'; declararam ter começado 
a trabalhar pelas experiências valiosas no exercício da pro
fissão e por causa dos contatos pessoais, cemo primeiro mo
tivo; o.s mesmos argumentos foram apontados por 81,590 co
mo segundo motivo. 

A maioria dos estudantes que trabalham são assalariados 
mensalistas, ou seja, 47,5% do total. Os restantes são, quase 
todos, tarefeiros, sendo mínima a quantidade dos que traba
lham apenas durante as férias. 
. Assim, 49.2% trabalham 30 horas ou mais, enquanto 20.4o» 
menos de 20 horas semanais. 

Dentre os estudantes que declararam seu rendimento mé
dio mensal, 53.5% indicaram-no entre dois e cinco salários 
mínimos e 9,4% entre cinco e 11 salários mínimos. Apenas 
1.7% recebem 11 salários mínimos. 

O ESTUDANTE E A UNIVERSIDADE 

A maioria absoluta dos estudantes entrevistados i57.3r; i 
diz ser a realização da profissão o motivo mais importante 
para a escolha do curso universitário. Além disso, há outras 
alternativas. Assim, a alternativa mais freqüente (26.4't) é a 
de "outro motivo", o que mostra a grande Importância dos 
fatores de ordem pessoal na escolha do curso. 

Do total de alternativas, dois fatos sobressaem; a impor
tância dada ao ensino universitário é. em geral, maior 'que 
a um curso em particular e segundo a função de alguns cur
sos como absorventes do excesso da demanda sobre outras 
(Odontologia-Medicina e Física-Matemática-Engenharia). 

As opiniões dos estudantes diante de alguns aspectos do 
curso (-fornecimento de instrumentos teóricos. Instrumentos 
práticos, adequação do currículo, didática dos professores, res
posta às necessidades de desenvolvimento do pais; são nega-

' tivas numa razão de três por um. Os estudantes da classe C 
tendem no entanto a opinar positivamente diante daquelas 
características dos cursos. 

A pesquisa revela, o descontentamento geral do universi
tário quanto aos métodos de ensino e equipamento e ao cor
po docente. Essa insatisfação, que nada tem a ver com a mo
tivação política, é colocado como um dos dados mais impor
tantes dentro da conjuntura universitária atual. 

As deficiências do ensino médio, reconheci rias pelos pró
prios universitários constituem outra íont 
insegurança e frustração. J( i . 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A, I 

inquietação. 

Do total de estudantes entrevistados, 26,4% .julgam ade-
4uado o funcionamento da residência universitária; 48,5% 
acham o funcionamento razoável, enquanto um quarto, apro
ximadamente, consldera-o inadequado. 

O restaurante universitário é utilizado por 42,4% dos es
tudantes da amostra: 23,3% não se servem do restaurante por 
desinteresse. Mas 27.4% acham seu funcionamento deficiente, 
enquanto 26,3% declararam ser o seu funcionamento razoável. 
São bem poucos (7,5%) os que afirmam que é bom o funcio
namento do restaurante. 

Apenas 13% dos estudantes utilizam serviços médicos-
farmacêuticos universitários: 40.7% declararam desconhecer 
esse tipo de assistência. 

Cerca,de 1/5 dos estudantes que os utilizam dizem que 
eles atendem bem; 2/5 consideram-nos de atendimento razoá
vel e 2/ julgam-nos deficientes. 

A proporção de 10,8% representa a quantidade relativa 
dos estudantes beneficiados por bôlsas-de-estudos. Poucas sí.o 
as informações da existência de serviços de concessão de 
bolsas: 8% do total. No entanto, 57,4% disseram não conhe
cer o seu funcionamento. Assim 2\,Zr'. ar declararam Insatis
feitos com o serviço de concessão de bolsas, enquanto que 
8.49% acham-no razoável e 3,9% bom. 

LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO 

A biblioteca é pouco freqüentada pelos estudantes: 36% 
simplesmente nâo a utilizam. Até duas horas por semana fre
qüentam-na 30,2% do total dos estudantes, 19% de duas a 
cinco horas- e 14,4% fazem-no oito horas. 

Mas, 56,8% dos informantes acusaram o alto preço dos 
livras como sendo a maior dificuldade de utilização do ma
terial didático e bibliográfico; 17,6% indicaram as carências 
de bibliotecas como sendo o problema mais importante. 

Na faixa da segunda dificuldade, as opiniões são mais 
dispersas; carência de biblioteca (27.9%), falta de livros em 
português (14,1%), preços elevados (13,1%), inexistência de 
cooperativas (11,1%). 

Mais de 35% dos estudantes não souberam informar o 
gasto aproximado em livros e material didático. Apenas 4JW 
disseram não ter despesas com livros e material didático. 

A maioria dos estudantes que declararam seus gas
tos (60,7%) despendem menos de NCrS 300,00 anuais em 
livros e material didático. Dos 39,3% restantes que despen
dem NCrS 300,00 ou mais, a metade gasta de NCrS 300,00 
a NCr$ 500,00 anuais. 

DEFICIÊNCIAS 

A deficiência do corpo docente é considerada como o 
principal problema das Faculdades: 27,9% apontam como 
o "primeiro problema" e 19,8% como o segundo. Além 
disso, foram apontados outros problemas: a ausência de 
aulas práticas (17,5%); a desorganização escolar (13U%); 
a falta de equipamentos (115%). 

Apenas 16,6% assinalaram não haver preocupação que 
os afete no estudo: 35,1% deles têm nos fatores de ordem 
econômica a principal preocupação, enquanto 14,4% a têm 
como secundária. A incerteza quanto ao futuro profissional 
é motivo de preocupação principal para 14,5% e secundária 
para 195%. 

DIRETÓRIO ACADÊMICO 

Apresentando como alternativas da finalidade principal 
do Diretório ser, a) um centro de debates de problemas uni
versitários, b) um centro de debates de problemas políticos, 
o um órgão de assistência aos estudantes ou d) um centro 
de atividades culturais e sociais, a pesquisa revelou o se
guinte: 23,5% dos estudantes opinaram ser a finalidade prin
cipal do Diretório a "representação das reivindicações dos 
estudantes", contra 46,9% que ampliaram essa finalidade pa
ra reivindicações de caráter político. 

OPINIÕES DOS ESTUDANTES 

A tensão política reinante nas universidades transpira na 
.naioría dos depoimentos dos estudantes entrevistados. A 
posição do estudante diante destes problemas poderia deter
minar toda sua atitude ante a pesquisa e o que chama d« 
problemas da universidade ou dos universitários. Um estu
dante chega a dizer: "A tinta verde não vai servir para m* 
identificar, porque a pedi emprestado, como também esta 
letra está esforçada." 

Um sentimento geral de insegurança pode ser notado 
nas palavras do estudante, que diz: "Acho tudo tão con
fuso, tudo suspeito, que embora tendo muita coisa a dizer 
sou obrigado a me deter, até que outra oportunidade mais 
segura se apresente. Falar para nada, é preferível silenciar." 

MEC-USAID E FUNDAÇÕES 

O Governo, o Acordo MEC-USAID e as autoridades uni-
\ ersitárlas são os alvos principais dos ataques dos estudan
tes. Um deles, diz: 

— Se houvesse condições de acreditarmos em traballio 
dos reitores, creio que essa pesquisa seria de grande valida
de. Acontece que o acordo MEC-USAID foi feito e a Refor
ma Universitária vai servir para efetivar este acordo — on
de estão os reitores que não se manifestam? Outro afirma: 

— Os maiores problemas dos estudantes são: primeiro, 
os diretores e reitores das escolas preocupam-se mais com 
os problemas políticos e interesses pessoais do que com os 
problemas dos estudantes: segundo, o Governo. Outro es
tudante lança uma série de teses: 

— 1, A reforma da universidade brasileira é fundamen
tal, feita de acordo com as aspirações do estudante brasi
leiro, e não lançando mão de expedientes estranhos ao nas-
so meio como o MEC-USAID; 

— 2. o estudante brasileiro deve ser livre paia se reu
nir em torno de suas agremiações de classe e nfto regula
mentado através de decretos; 

— 3. o ensino pago representa um achaque contra o 
povo brasileiro. A longo prazo sofreremos severamente «s 
adotada «ssa medida; 

— 4. aumento de número de vagas em todas as univer
sidades brasileiras para atender às demandas necessárias; 

— 5. maior participação dos estudantes no corpo docen
te; 

• 6. participação dos estudantes na escolha de seus di
retores e reitores, pois eles estão diretamente ligados a tal 
problema; 

-v- 7. abolição do vestibular ou qualquer sistema sele
tivo; 

— 8. equiparar a verba da educação com a verba desti
nada às Forças Armadas. 

Os ataques ao Acordo MEC-USAID incluem o pressu
posto da transformação das universidades em fundações 
privadas: 

— O que mais nos preocupa e nos envergonha, enfim, são 
os acordos -MEC-USAID, processo ignominioso de infiltra
ção alienígena, transformando a universidade em fundação. 
Contra isso é que lutamos, mesmo que fechem todas as uni
versidades do país, como fizeram com a Universidade de 
Brasília. 

Para alguns, a transformação das universidades em fun
dações é encarada como privatização: 

— Como estudante que trabalha, sinto-me bastante pre
ocupado com o novo acordo MEC-USAID, uma vez que bre
ve teremos que pagar a faculdade. Trabalho por necessida
de; onde arranjar mais dinheiro para pagar a faculdade? 

A preocupação com as anuidades escolares aparece nas 
respostas de muitos estudantes. Um deles: 

— Creio que as universidades nâo devem ser pagas, pois 
assim lutamos com muitas dificuldades para estudar; sendo 
pagas, muitos deixarão de estudar. 

Alguns estudantes vêem a privatização do ensino como 
Inicio de um processo de afunilamento da pirâmide educa
cional brasileira: 

— A maior assistência a ser prestada ao estudante é 
uma luta contra o MEC-USAID. Os senhores reitores de
vem verificar que pagamentos de anuidades, privatização do 
ensino, terror cultural, e tc . advêm daquele documento de 
submissão nacional. Além disso, como assinala o professor 
Álvaro Vieira Pinto, quando se pensa em ajuda ao universi
tário. Reforma Universitária, etc, só se levam em considera
ção aqueles que estão dentro da universidade, ao passo que 
a maioria dos brasileiros aue sáo cerceados de entrar na uni
versidade não são levados cm conta. Assim, este plano que 
poss» partir dos questionários será como tantos que não 
atingem o cerne: do problema a não ser que seja um plano 
de luta pelo que é necessário contra a dominação estrangei
ra, pela suplantação das estruturas arcaicas e pela autono
mia universitária. Assim os problemas de assistência serão 
resolvidos. 

Os reitores são vistos como instrumentos sem capacida
de de desempenharem o papel de sustentáculo da autonomia 
universitária. Um estudante diz: 

— Respondi este questionário com o intuito de ajudai- na 
conseqüência que espero que irá ter (mesmo dentro da dita
dura sempre resta uraa esperança) esta pesquisa para o es
tudante brasileiro. Porém, com franqueza não acredito nos 

• reitores atuais de nossas universidades, pois de malandros e 
usurpadores da política educacional já estou cheio. Não acre
dito no Governo brasileiro, na resolução dos problemas edu
cacionais, pos nunca acreditei nestas farsas de pesquisa e 
nem nesta quartelada que houve em abril de 64. O Acordo 
MEC/USAID é atualmente do que o estudante brasileiro se 
envergonha e deplora, pois consideramos não como os senhores, 
a cultura brasileira Insondável e intocável. Portanto, quero 
deixar bem clara minha posição quanto ao futuro do estudante 
do país: graças a vocês, serão meros instrumentos ou autômatos, 
em mãos, não as que vosês, erroneamente, nos entregaram, 
Mas, aviso-os e previno-os de que a luta continuará; não é com 
pesquisas que vocês nos anestesiarão de medidas paliativas, 
chega! Todo o povo brasileiro conhece o nosso problema, só 
vocês é que precisam fazer pesquisas para conhecé-lo. é a 
ironia latina, a quem deve interessar, não conhece. Um abra
ço! E que w lasq>u«m. 

VERBAS. O PROBLEMA 

O problemados cortes de verbas destinadas às univer
sidades é constantemente levantado. Alguns estudantes che
gam a dizer: 

— O que náo consigo entender é porque ê-ste Conselho 
de.Reitores necessita entrevistar estudantes universitário.? pa
ia saber dos problemas que mais os afligem, pois o problema 
todos nós sabemos: falta, de verba. Vocês do Conselho estão 
peruando tempo com isto, todos nós e vocês também sabem 
pois isto é uma demagogia. Se o Governo anunciou o corte 
de verbas para as universidades, como é que vocês pensam em 
Solucionar ijo.vos probl< • <>«: 

— O Brasil está capengando: a culpa não é minha, quero 
ajudá-lo, mas antes, é preciso que esta nação me desperte. 
Creio estar farto de utopia, de desespero, de vontade de luta, 
de a.m«r ao próximo. £ fundamental uma reestruturação, ou 
melhor, uma estruturação planificada e racionalizada e não 
esta visão caótica a nos sufocar e a apertar nossos ideais. 
Esta é a opinião de um indivíduo nascido e criado na Gua
nabara, capital cultural do país e outras baboseiras; imaginem 
a do' pobre coitado das serras de Minas Gerais ou do sifilítico 
do sertão nordestino ou do alto São Francisco. A esperança, 
onde está a esperança? 

E:ta pergunta encontra a seguinte a-esposta no depoimento 
« outro estudante: 

— Partindo do principio de que a política financeira ado
taria atualmente acarreta verbas ridículas às universidades • 
que esta política é Jefendlda pelo aitual Governo, conclui-se: 
somente a mudança c'o Governo e a reformulação completa 
dos nossos quadros políticas poderiam dar início a uma polí
tica de desenvolvimento educacional no nosso país. 

FOL1TCA. AS LIGAÇÕES 

A ligação do problema universitário com o assunto po-
ütioo, mais amplo aparece sempre. Assim, um estudante 
afirma: 

— Somos a favor da libertação social de nosso povo, por 
uma universidade livre e gratuita em todos os níveis, pela 
participação efetiva dos estudantes na elaboração de um* 
política educacional e contra qualquer tipo de infiltração es
trangeira no ensino e na nação. 

Um deles dirige "ao Conselho de Reitores um comunicado, 
ou melhor, um pedido que talvez possua um caráter de aviso: 
ao tomiairem novas medidas (sejam das quais forem e se íôrem 
tomadas), e mesmo agora, tenham bastante tato e saibam como 
contornar es.se problema que aflige diretamente a chamada 
classe estudantil, a tendência esquerdista que se alastra e gera 
mesmo inimizades, até mesmo reclusão imposta aos que não 
fôrem de esquerda, fi lamentável que pessoas que nada sabem 
do que afirmam se radicalizem e criem grupos, agitem e tor
nem mal vistas os que náo os seguem. É também lamentável 
que os não esquerdistas sejam prontamente, irremediavel
mente, classificados de atrasados, débeis mentais, etc. Infe
lizmente tudo leva a crer que o meio estudantil é baseado 
puramente em duas tendências políticas que se refletem até 
mesmo nos trabalhos apresentados. Num país como o nosso, 
que o progresso é difícil, dado a diversas razões, dever-se-ia 
náo pensar em ideologias políticas externas e sim na aplicação 
e contribuição de cada um, o máximo possível. Deve-se en
carar a necessidade das Instituições particulares, que é ur
gente. Finalmente, caso houvesse uma sensível procura de 
melhorar as condições estudantis tão reclamadas, e ainda 
assim os manifestantes e agitadores de esquerda insistem co
mo têm feito até agora que sejam tomadas as mais enérgicas 
medidas contra tais elementos, até mesmo proibindo sua en
trada em qualquer entidade de ensino neste pais ." 

Outros reconhecem que há muitos preta lemas para serem 
revividos, mas colocam como alvo formas distintas de atuação: 

— E qual o papel daquele privilegiado que. como eu. con
seguiu, vencendo mil barreiras, alcançar um degrau que tal
vez dé oncrtunidade de fazer algo de positivo visando altera» 
este triste panorama? O que nos resta é lutar para evitar 
que aquilo que já é ruim piore. Mas lutar como? Promoven
do passeatas, estampando murais, escrevendo artigo» deno
minados subversivos, entregando seu corpo por vezes mal alí-
mentado à fúria bestial das autoridades? Não. Não é este, a 
fneu ver, o caminho positivo para a luta. O caminho é não 
(azei de sua faculdade um centro de recreação e muito menos 
de autopromoção. O caminho c através do estudo, da prova 
de sua capacidade e que os conhecimentos que hoje lhe são 
ministrados, embora precariamente, sirvam como armas para 
esta luta. E amanhã, quando ocupar lugar de destaque na 
alta cúpula administrativa, faça alguma coisa em prol da
quilo por que você está lutando hoje, ai tentando auxiliar 
uma nova geração de jovens, para que nâo sofra tão inten
samente a dureza de todos os obstáculos que hoje se- lhe apre-

. sentam. Aja visando dar melhores condições de vida e edu
cação a seu povo para que possa desenvolver-se culturalmente 
e, só assim, fugir do domínio externo. Pois se continuarmos 
como agora e cem tendência a piorar, nossa sina não será 
outra a não ser servir de capacho e escravo das grandes po
tências, que se hoje são grandes é porque têm alto nível de 
instrução e maior capacidade de expandir-se t dominar os 
subdesenvolvidos como nós. ' 

A política universitária náo agrada a muitos. Alguns dão, 
tm-jusive. sufíestões para atividades extta-curriculares. como 
o seguinte: 

, — Precisamos muito de estudantes que realizem, prati
quem seus atos para urna causa construtiva para todos, mas, 
infelizmente, é o oposto que vemos. Fazem até inconsciente
mente passeatas, oposições que a meu ver são mais um obs
táculo para essa nova nação, que num esforço monumental 
quer sentir, mais auto-suficiente. A maioria dos jovens se 
envolve em política» negativas. 

Outro augera; 

— Acho que o Ministério da Educação deveria dar certa 
assistência às escolas, na parte da Educação Cívica. A maior 
parte dos estudantes não sente os problemas da nação por 
falta de patriotismo, creio eu. 

E mais: 
— Ao invés de promoverem anarquias, manifestações con

tra o Governo, criando mais problemas, deveriam procurar,, 
dialogar com os componentes do Governo para solucionar ta is ' 
problemas. Quando isto acontecer em nosso Brasil poderemos 
viver tranqüilos. 

A liderança destas atitudes políticas é vista de dois modos 
bem diversos. Um deles vê os estudantes1 como "força viva da « 
nação, tendo o direito e o dever de manifestar sua opinião 
diante dos problemas de todo o pais." Outro modo de ver 
o problema da liderança é reclamar que exista, fora do movi
mento estudantil mas venha a seu encontro e dite caminhos. 
Alguém sugere aos reitores: 

— Os senhores deveriam conjugar seus esforços para abrir 
as portas da universidade ao povo e que nâo continue sendo 
privilégio de minorias oriundas da ' estrutura social existente. 
Deveriam orientar seus esforços no sentido de fazer das mi
norias dominadoras minorias criadoras e fazer da nossa cultu
ra o resultado de nossa própria experiência nacional, ao con- H 
trário do que atualmente é: importação de ideologias e con
ceitos alheios à nossa realidade nacional. 

A política educacional do Governo i também louvada: 
— Creio que o problema educacional no Brasil está 6endo 

finalmente enfrentado e que breve já começaremos a ver os 
frutos da orientação mais segura que estamos recebendo. 

PONTO POR PONTO 

Partindo portanto das declarações que manifestaram 
maior agressividade diante da estrutura universitária, das 
autoridades e do Governo e, posteriormente, das atitudes mai» * 
permeáveis diante dos mesmos problemas, a pesquisa apre -" 
senta o seguinte quadro de opiniões: 

Tipo Agressivo Tipo Permeável 

"O problema do estudante" O "problema do estudanM" 
não pode ser separado do pode ser separado do "proble-
"problema da universidade" ma da universidade" como 
como instituição. instituição. 

O "problema da universida
de" como instituição nâo po
de ser separado do "proble
ma político nacional." 

O "movimento estudantil'* 
tem consciência do "problema 
político nacional." 

O "problema da universi
dade" como instituição pode 
ser separado do "problema 
político nacional." 

Idem 

O "movimento estudantil" O "movimento estudantil" 
deve participar diretamente P»ó> participar da solução .. 
da solução do "problema po- j do "problema político naclo-
lítico nacional." I na l . " 

O "movimento estudantil" ; 
tem respostas ao "problema i O "movimento estudantil" 
político nacional, deve parti- í nào tem respostas ao "pro-: 
cipar, portanto, da "vida po- ! blema político nacional, deve, 
lítica." no entanto, opinar." 

As autoridades universitá
rias pertencem ao mesmo 
"círculo politico" da admi
nistração pública: sáo, por
tanto, executores da política 
governamental e dignos da 
nossa oposição sistemática. 

O Acordo MEC-USAID * 
resultado de um* intenção 
antlnacionalista e antipopu-
lar, tomada pelo "circulo po
litico (reitores incluídos)." 

As autoridades universitá
rias sáo independentes do 
"círculo político" da adminis
tração pública e podem, por
tanto, ser colaboradores dos 
estudantes na reivindicação, 
de melhores condições de en
sino. 

O Acordo MEC-USAID pu
de náo ser o resultado d r 
uma intenção antlnacionalis
ta * «ntipopular, pois objeti
va um planejamento sério d» 
educação. 

O "movimento estudantil" Í o "movimento estudantil" 
é construtivo, pois suas lide- ! é destrutivo, pois suai l ide- ' 
ranças têm mensagens ade- I ranças nâo tém mensagens 
°-u a d a*. , adequadas. 

A meta da vida profissional está sempre presente nos ob- 9 
jetívos dos estudantes universitários. A concepção do curso su- , 
perior como aprendizado profissional constitui a motivação 
principal da maioria dos vestibulandos. * 

CURRÍCULO ADEQUADO t 
Assim, o encontro do curso adequado às motivações indi

viduais é um problema grave. Um estudante diz: 
— í preciso dar orientação vocacional aos estudantes para -

que náo vivam frustrados profissionalmente e façam investi
mentos errados de capital e tempo durante anos em cursos '. 
para os quais náo têm vocação, causando conseqüentemente . 
desajustes pessoais t nâo se integrando nas necessidades do ' 
país. 

Outros apontaram as deficiências das faculdades ou cursos 
específicos na formação profissional, levantando diversos pro- ** 
blemas. 

— Minhas preocupações quanto ao futuro profissional nâo 
se prendem à dificuldade de arranjar emprego, que estes exis- »' 
tem e dependem unicamente de conhecer um pouco o mercado « 
de trabalho e aqueles que já exercem a profissão. Prende-se, 
isto sim. às condições de capacidade profissional que se adquire * 
na escola, que se me afigura falha, A quantidade de matéria 
que temos de discutir é qualquer coisa de fantástico. Quantl- * 
dade aqui é antônimo de qualidade." „ 

A deficiência do currículo é apontada também como pro- I 
blema: ;| 

— Tendo em vista esta grande deficiência do nosso curri- J 
culo, que náo proporciona à sociedade profissionais • sim : 

charlatões.. . *. 
Outro protesta: * 
— O curso desta faculdade nâo oferece aos alunos for

mação profissional. A faculdade é de Ciências Econômicas * * 
aqui estuda-se mais Ciências Jurídicas, ao Invés de economia, i 

Os professores sáo alvo de uma série de considerações ' 
Sáo criticados, muitas vezes, pela falta de dedicação, pela j 
inconstância, pelo despreparo. 

— O curso de Direito, tal como é lecionado, dâ ao estu- * 
dante uma falsa impressão do que será o exercício da sua pro- { 
fissão. Na ordem geral das dificuldades que terá que enfrentar 
para exercer a sua profissão, me parece que a mais importante í 
é o total despreparo com que o recém-formado se apresenta . 
no Fórum, quando tomará consciência de que lá se enconti», ' 
má vontade dos funcionários, despreparo intelectual de seus 
colegas, de curadores e até mesmo de alguns juizes. 

Um estudante de Biologia confessa: 
— Eu e meus colegas estamos terminando o curso, passa- . 

dos quatro ou cinco anos, e náo sabemos como nos colocar à 
disposição da táo falada arrancada para o desenvolvimento, i 
ou seja, por um currículo anacrônico seja pela supervalorizaçfio 
que as próprias autoridades dão a certas profissões, como se 
médico e engenheiro" suprissem todos os campos da atividads , 
profissional adequadamente. 

PROFESSORES, AS DEFICIÊNCIAS • 

A maioria dos entrevistados concorda em um ponto: a 
cátedra vitalícia e a idade avançada dos professores são ca
racterísticas de uma estrutura superada. 

— O professor não devia ser vitalício. O que acontece, na 
prática, é que enquanto o professor não chega a catedrático 
as aulas sáo razoáveis; adquirida a cátedra, as aulas tornam-se 
deficientes, o professor não comparece e, se comparece, nào 
se preocupa em dar uma boa aula. 

A idade avançada das professores é associada às aulas 
desatualizadas: 

— Devemos destituir os professores de antes da Primeira 
Guerra, que ainda não percebetam que a bomba atômica já 
existe e que Victor Hugo e Alencar bateram a bota já há 
muitos anos-luz. Devemos colocar os jovens que ainda nâo M 
desiludiram da perversa humanidade e estão dispostos a criar 
algo novo e adequado à nossa realidade social e política. 

— Nesta situação, o aprendizado é prejudicado sèriament*. 
Esta escola' possui com certeza o mais alto índice de repro
vação do País, pois se fizermos um levantamento nâo encon-
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Vladimir recebe sua mãe, 
a mulher e o advogado na 
prisão do quartel da PE 

Muito tranqüilo, melhor da asma e um pouco 
mais gordo — segundo seus familiares — Vladimir 
Palmeira recebeu ontem durante duas horas a visita 
de sua mãe, D. Maria Gabi Palmeira, e de sua mu
lher, D. Ana Maria Palmeira, no quartel da Polícia 
do Exército, onde se encontra preso. 

A seu advogado, Sr. Marcelo Alencar — ao 
qual o oficiai de dia, tenente Guimarães, concedeu 
apenas meia hora de conversa — o líder estudantil 
disse que está preparado para permanecer preso se 
a sua libertação continuar sendo protelada. 

O GRANDE SÍMBOLO 

PREOCUPAÇÃO 

O advogado Marcelo Alencar 
informou que Vladimir Palmei
ra preocupa-se apenas quanto 
à deturpação que a sua prisão 
pode trazer ao movimento estu
dantil. 

Amanhã entrará no Superior 
Tribunal Militar com novo pe
dido de habeas-corpus. Caso 
seja novamente derrotado, re
correrá ao Supremo Tribunal 
Federal, pretendendo esgotar 
todos os recursos lesais. 

E. DO RIO 

Niterói i Sucursali — A Se
cretaria de Educação do Estado 
ôV> Rio designará um inspetor, 
de Niterói, para fiscalizar as 
atividades das Faculdades de 
Filosofia e Arquitetura de Bai-
ra do Plrai 

As escola» toram coníidera-
das como causa da crise políti
ca no município, que atingiu o 
auge com a dualidade de câ
maras, porque suas obras sâo 
objeto de explorações eleitora is 
tanto pela Arena quanta pelo 
MDB. 

O Secretário de Justiça, Sr 
Paulo Píeil. foi quem deu a 
idéia de fiscalizar as faculda
des, ao saber que, embora per
tencendo ao Poder municipal, 
el»s são mantidas por uma fun
dação particular — Rosemar 
Pimentel — integrada apenas 
por parentes do Deputado Ge
raldo Di Blase, do MDB. 

A legislação vigente impede 
que o Estado dê licença para 
o funcionamento de faculdades 
particulares, que só podem ser 
autorizadas pelo Ministério da 
Educação. As duas de Barra do 
Piraf foram por isso. requeridas 
pela Prefeitura, recebendo en
tão o "aprovo" do Conselho Es
tadual de Educação. 

A Delegacia de Polícia de 
Barra do Pirai, cumprindo de
cisão do juiz Pedro Américo 
Rios, começou ontem a formar 
o processo criminal contra os 
oito vereadoras da Arena que 
confiscaram os livros de atas 
e de presença do Legislativo 
municipal, a fim de instalar 
uma outra câmara na Associa
ção Comercial. 

A unificação da.s duas câma
ras — com a efetiva posse das 
duas faculdades pela Prefeitu
ra — poderá ocorrer ainda 
amanhã A situação em Bar
ra do Pirai é de expectativa. 
com o 3 o Batalhão da Polícia 
Militar- de prontidão. O Secre
tário de Segurança, coronel Ho
mem de Carvalho, deu ordem 
aos policiais para revistarem 
qualquer pessoa que se dirija 
à Câmara, inclusive vereado
res, temeroso de que a crise 
termine em luta armada, 

DISTRITO FEDERAL 

Brasília (Sucursal) — A Uni
versidade de Brasília reinicia 
amanhã suas aulas, após as fé
rias mais agitadas de sua curta 
história. Apesar de muitos te
rem viajado, as manifestações 
continuaram, um líder estudan
til íoi preso e dez tiveram de
cretada sua prisão preventiva. 

O lider preso foi o presiden
te do Diretório de Arquil, 
e Urbanismo da UnB, José An
tônio Prates. A prisão preventi
va de dez estudantes foi decre
tada pela 4a. Auditoria Militar 
de Juiz de Fora, a pedido do 
coronel Murilo Rodrigues de 
Sousa, encarregado de IPM so
bre as atividades estudantis no 
Distrito Federal, "em face à 
periculosidade dos agentes sub
versivos, uma vez que é públi
ca e notória a guerra revolu
cionária no país." 

Com o reinicio das aulas, au
mentará a movimentação em 
torno do XXX Congresso da 
extinta UNE e do congresso da 
Federação dos Estudantes da 
Universidade de Brasília, que 
deve se realizar ainda este mês. 

MATO GROSSO 

Brasília (Sucursal) - Estu
dantes de Cuiabá estiveram on
tem no JB - na Capital fe
deral — para denunciar "arbi
trariedades da Policia m a t o -
grossense", que na ultima quar
ta-feira, quando se comemora
va o aniversário do Governador 
Pedro Pedrossian. prendeu qua
se toda a liderança estudantil 
do Esíado. 

As prisões se efetuaram 
ma tentativa de evitar passea

ta dos estudantes contra as 
condições das escolas estaduais 
e a favor da construção ime
diata da cidade universitária de 
Cuiabá. 

BAHIA 

Salvador i Sucursal) — Após 
a trégua dos estudantes — que 
m a r c a r a m assembléia par-, 
amanhã mas suspenderam co
mícios, passeatas e distribuição 
de panfletos — o Governo es
tadual enfrenta .agora a crise 
da greve deflagrada pelos pro
fessores, que não recebem desde 
abril 

Os 600 professores do ensino 
médio afirmaram que só retor
nai;! o às aulas depois de rece
ber os atrasados. Estão dispos
tos a ir às ruas para explicar 
sua posição ao povo. A Polf-
ola continua em rigorosa pron
tidão, mas suspendeu o patru-

Ihamento ostensivo nas toas. 

MINAS GERAIS 
Belo Horizonte iSuuursali 

Apesar da repressão anunciada 
pela Secretaria de Segurança, 
as estudantes mineiros conti
nuam convocando para a pas
seata que pretendem realizar 
terça-feira. Hoje será realizada 
assembléia para acertar a par
ticipação de artistas e intelec
tuais. 

Ontem realizaram-se comí
cios relâmpagos na Cidade In
dustrial, convocando operários 
para a manifestação. Em as
sembléia na F a c u l d a d e de 
Odontologia tratou-se de pro
blemas específicos de ensino, 
em reunião tumultuada. Pro
pôs-se a criação de uma co
missão paritária para dirigir o 
curso, além de uma subcomis
são que, a partir de amanhã. 
iniciaria em cada sala de aula 
o exame das deficiências da 
escola. 

PERNAMBUCO 

Recife (Sucursal) — Estu
dantes contrários à p o 1 í t i c a 
educacional do Governo vence
ram ontem, em quase todas as 
escolas, as eleições pára a es
colha dos novos dirigentes de 
órgãos estudantis, na Capital e 

' no interior. 
A.s novas lideranças reduzi

ram a atual situação a 10' j 
dos órgãos representativos da 
classe. Segundo os estudantes, 
a vitória da esquerda foi ex
pressiva nas escolas da Univer
sidade federal, da Universida
de Católica e da Fundação do 
Ensino Superior. Houve até 
surpresas, pois na Faculdade de 
Ciências Médicas a corrente es
querdista venceu após lutar seis 
anos pelo poder. 

MARANHÃO 

São Luís (Correspondente) 
— Atingindo o quarto dia de 
greve, os estudantes de medi
cina continuam acampados em 
frente ao prédio da faculdade, 
distribuindo panfletos, reali
zando palestras e conseguindo 
a adesão dos diretórios aca
dêmicos das Faculdades de Fi
losofia, Serviço Social e Admi
nistração. 

O professor Carlos Borges, 
membro do Departamento de 
Clinica Médica, também em 
greve, declarou que não volta
rão a freqüentar o Hospital 
Tiirquínio Filho até que sejam 
assentadas as bases do convê
nio com a faculdade. A greve 
continuará até que sejam aten
didas as reivindicações: con
tratação de professores, hospi-
tal-escola e laboratórios. 

PARANÁ 
Curitiba (Correspondente 

O Conselho da União Parana
ense de Estudantes decidiu on
tem participar da ' reunião do 
Conselho Nacional da extinta 
UNE. convocada por Luís Tra
vassos para os dias 20 e 21 
próximos, em ponto desconhe
cido. A decisão contraria po
sição da diretoria ('ri entidade 
paranaense. 

A própria reunião do con-
regional, ontem à noite, 

só foi convocada através de um 
amplo movimento dos partidá
rios de Luís Travassos junto 
aos vários diretórios acadêmi
cos, somando-se 16 assinatu
ras solicitando a convocação. 

Quem são os i niifrsiltirios" nus págft. 30 c 31 

Professoras primárias de 
50 municípios mineiros 
abrem Jornada Pedagógica 

Belo Horizonte (Sucursal) — As supervisoras de en
sino primário em 50 municípios mineiros participarão a 
partir de segunda-feira, nesta capital, da II Jornada Pe
dagógica da Secretaria de Educação, para apontar as for
mas de melhoria da situação do ensino de aprendizagem 
e dinamizar a educação primária nas regiões mais pobres. 

Os diversos tipos de liderança infantil — o democrá
tico, o autocrático e o anárquico — a dramatização das 
histórias lidas, o diagnóstico educacional na prevenção da 
repetência e o problema da comunicação didática serão, 
também debatidos pelas supervisoras que se reunirão oito 
horas diárias até o último dia do mês. 

ALIMENTAÇÃO 

Setenta e seis professoras 
primárias de São Paulo, Espí
rito Santo e Minas Gerais co
meçam amanhã nesta capital, 
o Curso de Formação de Su
pervisoras de Alimentação Es
colar, que é promovido pelo 
Ministério da Educação duas 
vezes por ano, em março e 

agosto, com a duração de qua
tro horas. 

Nesse curso, o regime é inte
gral, dividindo-se em aulas 
teóricas e práticas, feitas como 
estágios em grupos escolares 
As matérias estudadas são edu
cação alimentar, nutrição, su
pervisão e liderança, psicolo
gia, técnica de visitação, higie
ne e puericultura, enfermagem 
e economia doméstica. 

Os novos cadetes prestaram continência quando passou a guarda que conduzia o sabre de Caxias 

AMAN entrega espadins a 
392 cadetes que têm como 
patrono Castelo Branco 

A Academia Militar das Agulhas Negras entregou on
tem os espadins a 392 novos cadetes que formam a Turma 
Marechal Castelo Branco. O cadete mais destacado, José 
Alencar de Ávila, recebeu o espadim das mãos do Minis
t ro do Exército, General Lira Tavares . 

Compareceram à solenidade os Comandan tes do I e 
I I I Exércitos, Generais Siseno Sarmento e Álvaro da Sil
va Braga, além de vários oficiais nor te-americanos , f ran
ceses e a rgen t inos . 

DIA DE FESTA fidelidade ao regime democrá
tico, tomou-se presença provi-

O dia começou ontem, na dencial numa conjuntura par-
AMAN. às 5h45m. com alvora- ticularmente difícil para aí 
da festiva e missa em ação de instituições que vos preparais 
graças. O Ministro do Exército para defender, com os sacrífí-
passou em revista os novos ca- cios de vossas próprias vidas, 
detes. ãs 10h45m. e meia how -se necessário." 
depois realizava-se a entrega gENTIMENTALISMO • 
dos espadins, no pátio princi
pal da Academia. Muitas madrinhas — «ntre 

O c o m a n d a n t e d a AMAN as quais havia mães, namoradas 
General Paula Couto, afirmou ou noivas — choraram ao en-
em sua ordem do dia que "é tregar os espadins aos afilha-
precíso. ao portar o espadim. dos. Houve cadetes que de-
miniatura do sabre de Caxias, monstraram da mesma forma 
que estejais conscientes de re- sua emoção. 
ceber uma parte da inesgotá- Uma cadelinha. Maisa. en-
vel herança moral e espiritual trou no pátio junto com as 
do patrono do Exército." madrinhas e ficou lá até o en-

A seguir, elogiou o patrono cerramento de todas as soleni-
da turma, o Marechal Castelo dades. Maisa é a mascote da 
Branco: 1" Companhia de Cadetes e 

"Êle foi um chefe que. pelo quase nunca se separa da tur-
equilíbrio. lucidez e inflexível ma. 
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Cesse a Invasão 
Estudantes Protestam Com 
Fogo na Bandeira da URSS 
Um grupo de estudantes 

queimou ontem à noite na 
CineJândia uma bandeira da 
União Soviética e realizou 
um comício relâmpago pro
testando contra a invasão 
da Tchecoslováquia pelas 
tropas comunistas. 

Um dos oradores disse que 
aquilo era um protesto e 
um desafio aos comunistas 
brasileiros, que, a partir d" 
agora — afirmou o estudante 
— não sairão mais à rua 
para pregar a anarquia, 
porque os democratas os en
frentarão com decisão. 

Contra Imperialismo 

Anunciado para às 16 ho
ras, somente às 18h 30m, 
quando um choque da PM 
deixou a Cinelândia, os es
tudantes realizaram o seu 
ato de protesto. Líderes dos 
movimentos anti-comunistas 
"Frente N a c i o n a l da Ju
ventude Democrática", "Bri
gada Nacional da Juventu

de" e "Movimento Cívico 
Feminino", durante toda a 
tarde de ontem articularam 
o comício na Cinelândia, 
enquanto diziam que até pa
ra protestar contra crimino
sos o comunistas tinham ue 
ficar de olho na polícia. O 
orador Alaim .Araújo afirma, 
em seu rápido discurso: 

"O nosso protesto não é 
somente contra a escassês de 
verbas, mas também contra 
qualquer tipo de imperia
lismo. Onde é que estão a? 
esquerdas brasileiras que se 
dizem defensoras das liber
dades? Certamente que ago
ra vão ficar caladas por 
longo tempo. Esta é a hora 

' do silêncio delas, quando lá 
distante o povo tcheco é 
esmagado pelos taeões das 
tropas soviéticas." 

Outro orador, estudante 
Ari Madeiro, da Faculdade 
de Direito de Niterói, disse 
que aquele comício era tam
bém um aviso para as es
querdas insolentes que tan

to mal têm causado ao País. 
Afirmou: 

"N£s estávamos calados, 
realmente, mas se enganara 
os que pensam que não sa
bemos lutar. Conhecemos os 
métodos dos agitadores e 
usaremos até porretes para 
combatê-los." 

Antes de anunciar a quei
ma da bandeira soviética, a 
estudante pediu a colabora
ção do povo para uma pas
seata que será feita breve
mente contra a invasão da 
Tchecoslováquia. 

Queima da Bandeira 

Terminado o comício, dois 
rapazes desenrolaram uma 
bandeira soviética, embe-
ram-na em álcool e atea
ram-lhe fogo. Um estudanto 
gritou: "Esta é a resposta 
dos autênticos estudantes". 
A multidão aplaudiu a quei
ma da bandeira e, em segui
da, dispersou-se sem maic 
res acidentes. 

CAMP.E 
Assunto aiAJu-, 
?*^.feWflUÀ*A*A... 
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Estudantes do Rio Não 

Discutem Agressão Russa 
Os estudantes, reunidos na 

manhã de ontem numa sala 
de aula do Instituto de Psi
cologia da UFRJ, para dis
cutir "o desenvolvimento da 
campanha estudantil contra 
a falta de verbas e as fun
dações", não quiseram falar 
sobre a invasão das Forças 
ào Pacto de V a r s ó v i a à 
Tchecoslováquia, aleg a n d o 
que não têm nada com o 
problema dos tchecos 

Abrindo a reunião.Tran 
klin Martins apresentou ao 
plenário os t e m a s a dis
cutir: o desenvolvimento da 
campanha, a libertação de 
Vladimir Palmeira e a orga
nização do 30.° Congresso da 
extinta UNE, previsto para 
setembro. Um estudante le-t 
vantou o problema da inva-% 
são da Tchecoslováquia, di- ' 
zendo que os estudantes de 
veriam tomar uma posição, 
a favor da agressão ou con 
tra ela. mas a proposta 
foi aceita. 

Lut 

iição, 
con- J 
nãoX 

a 

O vice-presidente da ex
tinta UNE chamou a aten
ção dos colegas para a ne
cessidade de ser intensifica
da a luta dos estudantes.no 
Rio, que está deixando mui
to a desejar. Os outros ora
dores falaram também so
bre o d e s d o b r a m e n t o da 
campanha e sobre a cam
panha pela libertação de 
Vladimir Palmeira. Vários 
pontos foram discutidos com 
vistas ao programado con
gresso da extinta UNE. A 
reunião foi realizada à reve
lia do diretor do Instituto, 
uma vez que êle recebera or
dens expressas do Reitor pa
ra não permitir sua realiza
ção. Prevista inicialmente 
para o Teatro de Arena da 
Faculdade de Economia, foi 
impedida pela chefe do ser
viço de segurança da Uni
versidade. Os e s t u d a n t e s 
disseram que a proibição foi 
arbitrária, mas que a Teu-
nião seria realizada, "a des
peito da tentativa do Rei
tor e do Governo da ditadu
ra de impedií manifestações 
ou reuniões estudantis. 
Contra Agressão 

Os e s t u dantes Antônio 
Carlos Werneck e Winston 
Churchill de Almeida, da 

Faculdade de Direito da 
Universidade Católica de 
Petrópolis, estiveram on
tem na redação de O GLO
BO, para entregar uma de
claração conjunta dos es* 
tudantes de Direito da Uni» 
versidade Católica de Pe
trópolis, condenando a in
vasão da Tchecoslováquia 
pelas tropas soviéticas. A 
declaração, segundo infor
maram a O GLO30, foi re
digida após encontro na se
de do Diretório Acadêmico 
Rui Barbosa. 

A declaração está assim 
redigida: 

"Os estudantes da Facul
dade de Direito da Univer
sidade Católica de PetrópO- i 
lis, neste momento em que \ 
os colegas e o povo tchecos | 
vêem-se tolhidos no qua 
têm de mais precioso, a li
berdade, o direito de se au- I 
todeterminar, não podería
mos calar-nos diante de tais 
fatos, p r o v o c a d o s pela 
agressão imperialista d o s 
soviéticos, réplica do nazis
mo de Hitler. 

Faz-se necessário um bra
do de repúdio veemente 
por parte ce nossa classe. 
Conclamamos a todos os 
colegas universitários e se-
cundaristas e, em especial, 
aqueles que d 1 à riamento 
protestam em praça públi
ca contra agressões e guer
ras queimando bandeiras, 
para que procedam da mes
ma forma com relação ao 
que está ocorrendo na Eu
ropa Oriental. O que não 
se concebe é que muitos in
sistam em fingir ignorar a 
situação, procurando esqui
var-se de comentários a 
evitando e m i t i r opiniões, 
quando as mesmas se tor
nam tão necessárias. A ho
ra è de dizermos que somos 
contra agressões imperial's-
tas. partam deste ou ca-
quele bloco. Fora de Praga 
os tanques e soldados rus
sos!" 

http://estudantes.no
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ARTISTA E ESTUDANTE 
CONDENAM OS RUSSOS 
Aitistas. Intelectuais c estudantes lança

ram manifesto à Nação protestando contra 
a invasão da Tcheco-Eslováquia pelas tro
pas militares da URSS. declarando que 
«após sofrer a exploração econômica e a 
opressão política soviética por vinte anos. 
seu povo encontrou outros caminhos de sua 
revolução nacional • verdadeiramente So-

' ciallsta». 
Hélio Pelegrlno afirmou que. «se fosse 

possível, reuniria a ComlssSo dos 100 mil 
para convocar o povo brasileiro a uma nova 
passeata de protesto», enquanto vário* es
tudantes lamentam que Vladimir Palmeira 
esteja preso «pelos lacaios do imperialismo 
norte-americano, porque êle seria o primei
ro a sair ès ruas em protesto contra a agres
são imperiallsta soviética», 

IDENTIFICAÇÃO 

Jânio de Freitas. Glaubar Rocha, Fran-
klin Martins. Elinor Brito, Hélio Pelegri-
no, Nara Leão. Carlos Diegues, Júlio Bressa-
ne. Helena Inês, Osvaldo Loureiro. Norma 
Bengue] Tônia Carrero, Ana Maria Maga
lhães- Cecll Thiré, Arnaldo Jabour, Luis Car
los Barreto e centenas de intelectuais, ar
tistas e estudantes assinaram o manifesto 
declarando-'se coerentes em seus atos. Do 
mesmo modo como protestamos contra a di
tadura de direita, o fazemos também con
tra a ditadura de esquerda. Soviéticos e nor
te-americanos — segundo os dignitários — 
se identificam bem como superpotências im-
perialistas; apenas os segundos, além d» 
agressores, são corruptores. 

O manifesto tem a seguinte redação-
«A Tcheco-Eslováquia está igualada à Re

pública Dominicana, ao Vietnã, ao Congo 
de Lumumba. A União Soviética está con
firmada como superpotência imperiallsta. A 
ajuda que dê ao Vietnã não a distingue do» 
Estados Unidos :as garras de ambos tém o 
mesmo fio. cravam-se com o mesmo rigor, 
apenas variando as vitimas, segundo a geo
grafia dos Interesses. A invasão da Tcheco-
Eslováquia. porém- apesar de conter o mes-

' mo caráter Indecente que caracteriza as in
tervenções norte-americanas, envolve uma 
dimensão particular: a sua essência de trai
ção ao Socialismo. Após sofrer a explora
ção econômica e a opressão política sovié
tica por vinte anos. o povo tcheco-eslovaco 
encontrou outros caminhos de sua revolu
ção nacional e verdadeiramente socialista. 
As falsificações da propaganda soviética não 
Importam: todo agressor tem sempre razões 
a oferecer, pois assim também fazem os ame
ricanos do norte. A reabilitação das vitimas 
do. stalinismo. o reconhecimento das liberda
des Individuais ,a supressão da censura pré
via na imprensa e nas artes, a democrati
zação das estruturas constitucionais, políti
cas e econômicas, a participação ativa dos 
trabalhadores no programa, nos lucros e no 
controle das empresas não slfrnificam. como 
pretendem sustentar os soviéticos, a liqui
dação do socialismo. Antes, constituem o 
verdadeiro Socialismo. Do mesmo modo, ex
plorados e ameaçados pelas armas de uma 

superpotência Imperiallsta, nós brasileiros, 
também oprimidos por uma semiditadura 
fascista, estamos solidários com o povo tche
co-eslovaco em sua visão correta do Socia
lismo e em sua luta para implantá-lo. £ pos
sível que lá, como aqui. a dominação ex
ploradora e reacionária mantenha cravadas 
as suas garras. Mas lá> como aqui, os opri
midos saberão conquistar a própria sobera
nia- a autodeterminação, de nossos destinos 
« o regime que traga os homens a justiça, 
a igualdade « a liberdade. Viva o Povo Tche
co-eslovaco!» 

OtTTKO MANIFESTO 

Outra facção de Intelectuais, Jornalistas e 
artistas divulgou também manifestou nos se
guintes termos: 

«Os abaixo-assinados, brasileiros democra
tas que acreditam no socialismo como forma 
digna de viver em sociedade, querem mani
festar de público sua mais viva repulsa con
tra a invasão da Tcheco-Eslováquia por cinco 
potências do Pacto de Varsóvia. 

Convencidos que estão do acerto e da opor
tunidade das transformações estruturais e ad
ministrativas que se processavam na vida des
sa pais, em busca de uma aplicação correta 
dos princípios fundamentais do socialismo, 
causa-lhes indignação • sofrimento que aque
las Republicas lideradas pela URSS — a pri
meira Nação socialista do mundo — estejam 
desrespeitando o principio da autodetermina
ção dos povos, que alegam defender. 

Socialismo ê liberdade. O socialismo, que 
por sua essência não admite a exploração do 
homem pelo homem, por isso mesmo não pt>d« 
admitir quaisquer razões políticas e econômi
cas que Justifiquem a dominação de um povo. 
VIVA A LIBERDADE! VIVA O SOCIALIS
MO! VIVA O POVO TCHECO-ESLOVACO!» _ 
Rio de Janeiro, GB, 22 de agosto de 2868. 

Afonso Romano de Santana, Alex Vlanl. 
Almir Castro, Álvaro Lins, Anísio Teixeira, 
Antônio Aragão, Antônio Honaisi, Bolívar La-
mounier, Carlos Heitor Conl, Carlos Selier, Cé
lia Neves, César Guimarães, Cld Silveira, Cláu
dio Santoro, DlaB Gomes, DJanlra, Dontel de 
Andrade, Edison Carneiro. Edmar Morei. Ed
mundo Monlz, EU Dlnlz, £nlo Silveira, Eduar
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Não há mais nenhuma dúvida 

de que nós vivemos hoje no ponto 

crítico de um turbilhão de transfor

mações O mundo de nossos dias é 

um mundo sem compromissos com 

o passado. É um mundo em busca 

de alguma coisa de novo, de uma 

filosofia nova, de uma nova moral, 

de novos critérios de conduta para 

amoldar-se à realidade. Como não 

podia deixar de ser, a mocidade, 

que é a personificação humana do 

futuro, teria que sofrer o maior im

pacto desse anseio generalizado de 

mudança, de metamorfose global. 

Quando a própria Igreja Católica, 

que conseguiu varar dois milênios 

gradas ao apego às suas tradições, 

às suas formas litúrgicas, assegura-

doras de sua ligação direta com a 

presença do Cristo sobre a Terra, re

solveu sacudir a poeira dos séculos 

de estagnação, para colocar-se à 

frente das reformas, compreende-se 

que ninguém mais pode ignorar o 

vendaval de transmudações, que 

tomou conta do mundo. 

Tudo mudou. Nada mais é es

tático. A própria idéia, o próprio 

conceito, os próprios métodos da 

revolução tiveram que sofrer a in

fluência dos ventos reformistas. A 

figuração clássica do golpe de esta

do, o modelo da insurreição que re

monta à Revolução francesa e à Re

volução russa de 1917 foram supe

rados por novas técnicas correspon

dentes à realidade do mundo mo

derno. A revolução popular, a mul

tidão que derrubava governos com 

paus, chuços e pedras, desapareceu 

na hora em que surgiram os arma* 

•nentos modernos. Hoje o golpe ar* 

mado só é possível quando realiza

do pelas próprias forças armadas ou 

por parte delas. Daí surgir toda 

uma gama de atos subversivos que 

não são operações militares propria

mente ditas, mas que debilitam, en

fraquecem e podem destruir qual

quer Governo menos atento. Essas 

atividades se revestem de múltiplos 

aspectos. Vão desde a guerrilha ru*' 

ral, consagrada pelo êxito de Fidel 

Castro na sua Sierra Maestra, até os 

distúrbios organizados de rua, que 

hoje se alastram pelo mundo todo.! 

O problema da guerra subver

siva, quaisquer que sejam as suas 

características, pela sua atualidade, 

pelo seu alto conteúdo de periculo-

sidade, merece estudo, exame apro

fundado e meditação. 

Reunimos hoje uma série de 

artigos cujos autores, por motivo de 

suas atribuições profissionais ou de 

suas pesquisas espontâneas, têm 

conhecimento pormenorizado do as

sunto. Procuramos através desses 

artigos oferecer subsídios para a 

compreensão do problema da guer

ra subversiva, analisando-o desde 

as suas raízes e suas motivações f i 

losóficas, investigando seus multí-

plices métodos de ação insidiosa, e 

ilusrrando-o com o retrato da expe

riência vivida no mundo de hoje. 



Pí.O.Q^' ' t>-l 

2 n caderno especial D a guerra de hoje 

a guerra de nossos dias 
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MURICY 

' • » . . , . 

"A Guerra 
é a continuação da 

Política" 
(ClausewitJt), 

UA Política 
é a continuação da 

Guerra" 
(Lênine). 

Na frase do pensador alemão, escri
ta no inicio do século XIX, a Política é 
uma constante, a Guerra uma emergên
cia. Na do chefe da Revolução de 17, a 
Guerra é a constante, a Política nada 
mais que um dos meios de alcançar os 
objetivos daquela, nos intervalos das 
ações violentas. 

A diferença traduz, por si só, toda 
a profunda separação entre a concepção 
democrática de vida e a que domina o 

* mundo comunista. 
Só podia ser assim, pois, na filoso

fia de Marx, a vida é essencialmente 
ação. nada é permanente; os valores 
morais e o bem comum nada represen
tam. Politicamente, é o Estado quem do
mina, situando-se acima da Sociedade, 
tendo o direito máximo sobre o indiví
duo — simples engrenagem da poderosa 
máquina estatal. 

No conceito democrático e cristão 
da vida a essência do Ser tem natureza 
fixa, origem divina, e o homem está si
tuado no centro do Universo; o Estado 
é feito para servi-lo, o bem comum e os 
valores morais são os limitadores e guia* 
de sua ação. 

Para Hegel — um dos iníluenciadc-
res de todos os totalitarisimos e, portan
to, do totalitarismo marxista — a felici
dade do homem não importa. "Os perío
dos de felicidade são páginas vazias da 
História porque são períodos sem con
flitos. A Guerra é a grande purificadora." 

Baseado na dialética de Hegel, che
gou Marx à interpretação materialista 
da História, segundo a qual, através de 
teses, antíteses e sínteses sucessivas, a 
Humanidade chegaria, afinal, a uma so
ciedade sem classes, passando, obrigato
riamente, por um estágio intermediário; 
a ditadura: sim, a "ditadura do prole
tariado." 

Vale destacar que a doutrina mar
xista, estabelecendo a primazia do fato 
econômico, que exige a primazia da ação, 
chega ao imperativo da "revolução per
manente", o que vale dizer ao impera
tivo da subversão. 

Aí está outro ponto de intransigen
te oposição entre democratas e comu
nista.*: para o.s democratas, a História 
sr faz pela evolução; para os comunis
tas impõe-» a ruptura completa com o 
passado, dado que só a revolução inte
gral, e violenta, poderia levar a uma no
va orientação social. 

Na teoria trata-se, então, para o* 
comunistas de conquistar o poder, de es
tabelecer tremenda máquina estatal e 
implantar a "ditadura do proletariado", 
como primeira etapa para a implanta
ção do comunismo. Na prática, em toda* 
as partes em que o comunismo se im
plantou, essa famosa "ditadura do pro
letariado" (que representaria o obje
tivo visado pelos repetidores cio slogan, 
tantas vezes lambuzado em nossos mu
ros: "o poder no poder") reduziu-se, tão-
somente, à feroz ditadura do Partido 
comunista. 

Por uma questão de sobrevivência, 
o comunismo è uma doutrina agressiva 
e expansionista, que procura estender 
seu domínio a todo o mundo. O próprio 
Lênine declarou, após a vitória da revo
lução em sua pátria, que "a Rússia assu
mirá imediatamente a pesada responsa
bilidade de levar a revolução a todo o 
globo, conduzindo a Humanidade para 
o comunismo." 

Assim, todos os Partidos comunistas 
do mundo nada mais são que partes de 
um único Partido — o soviético. Com 
isso, todo triunfo da URSS é um triunfo 
do comunismo internacional; todo tr i
unfo do comunismo, em qualquer lugar 
ao mundo, é um triunfo da URSS. 
sentou-se um plano estratégico, no qual 

Essa busca obrigatória de universa
lização determina-lhe o caminho da 
conquista do mundo. Para tanto, a mo
ral comunista deu-lhe um instrumento 
inerente à própria doutrina: uma estra
tégia revolucionária global e total, que 
abarca o mundo, atuando em todos os 
setores da vida dos outros povos. 

Pode-se, portanto, verificar que a 
URSS (e agora também a China Ver
melha), é um Estado forçosamente im-
perialista, por imposição ideológica, a 
que se junta a antiga aspiração domi-
nadora do pan-eslavismo. 

Na expansão de sua ideologia mate
rialista e ateia, a URSS haveria de se 
chocar com o espírito democrático e a 
formação cristã de grande parte das 
p:üses ocidentais. Havendo os Estados 
Unidos,da América se mostrado o mais 
desenvolvido e o mais potente dos paí
ses democráticos, aquele onde o operá
rio e o camponês, desmentindo as pre-
tíições marxistas, desfrutam* o mais ele
vado padrão de vida do mundo, foi con
tra êle, principalmente, que os comu
nistas se voltaram, tornando-o o seu 
alvo número um. Contra èle estabeleceu 
a URSS um plano de ação que pode ser 
resumido na busca de seu isolamento 
diplomático, estratégico e econômico, e 
no paciente trabalho de incompatibili-
zação com o mundo inteiro. 

Esta é a razão pela qual os robô de 
toda parte, sem qualquer dose de ima
ginação ou de iniciativa, depredam os 
vidros das embaixadas americanas, es
crevem "Yankees, não!" e queimam, em 
comícios e passeatas, bandeiras de lis
tras e de estrelas. 

fi a mesma razão que levou o velho 
Mao a este antegôzo, na base da surra
da e inconsistente dialética: "Conquis
tar ou neutralizar primeiro a Ásia, o 
que nos dará acesso ao Oceano Índico 
e ao Mediterrâneo; depois a África, o 
que nos levará ao Atlântico e tornará 
«. Europa « o Oeste indefensáveis. Em 

seguida, liquidar totalmente a Europa, 
ou então visar a América do Sul. A Amé
rica do Norte estará, então, à nossa 
mercê, e a chantagem nuclear será su
ficiente para dominá-la." 

GÊNESE 

Ao conquistarem o poder na Rússia 
dos Ramanoff, derrotando os partidários 
de Kerensky, Lênine e seus companhei
ros enfrentaram terríveis problemas de 
segurança. É que, externamente, os rus
sos foram vencidos pelos alemães e obri
gados a assinar a paz de Brest-Litowsky 
e, no campo interno, haveriam de en
frentar o terrível período da consolida
ção comunista, sem que possuíssem a 
força necessária para vencer todas as 
ameaças. 

Nessa oportunidade surgiu a idéia 
da Guerra Revolucionária, forma de 
ação que foi considerada como sendo a 
que melhor se adaptava às circunstân
cias. 

Embora Trotsky tenha sido o pri
meiro teórico desse tipo de guerra sub
versiva o verdadeiro inovador e a alma 
do projeto foi o Comissário para a Guer
ra — Michel Frounze. 

Êle e Bukharine estabeleceram as 
bases da nova forma de guerra, em que 
as comunistas dos diferentes países 
eram considerados "reservas revolucio
nárias do Exército Vermelho, criadas 
além fronteiras." 

Com à ascensão de Stalin, em 1924. 
u movimento ganhou impulso e o Komin-
tern procurou montar a revolução mun
dial. No seu 6.° Congresso, em 1928. as
sentou-se um plano estratégico, no qual 
se recomendou: "Um levante geral dos 
povos privará o Ocidente capitalista das 
matérias-primas, dos mercados consu
midores de seus produtos e levará os 
países burgueses ao caos econômico, e o 
operariado à revolução social." 

Entre as duas grandes guerras mun
diais, houve vários fracassos da técnica 
e da estratégia revolucionárias comunis
ta, na Alemanha, na China, na Suíça, 
na Esoanha e até no Brasil. 

Na Escola de Guerra Política, cria
da na Criméria, esses fracassos foram 
estudados e analisados para serem de
terminadas as causas ée suas deficiên
cia.' e encontradas as soluções. 

Entre os integrantes estrangeiros, al
tamente .versados ém Ciência Política, 
História, Sociologia e Economia, lá es
tava, ainda ignorado, o chinês Mao Tsé-
tung, que viria a ser a maior autori
dade nessa forma de luta. Em 1940 dizia 
êle: "A nossa Guerra será perdida. Tal 
como a concebeis, será sempre perdida, 
porque não tendes em conta um fator 
essencial, porque lhe falta um fator es
sencial: esta Guerra é uma Guerra to
tal. Ela é total porque todo indivíduo é 
um objítivo da Guerra Revolucionária, 
porque todas as atividades de um Esta
do, duma Sociedade contribuem para 
esiar nesse úndividuo. objetiva da Guer
ra Revolucionária, um determinado es
tado de espírito. Por conseguinte, todas 
as atividades de um Estado, duma So
ciedade, devem ü r consideradas em fa
ce da Guerra Revolucionária." 

Estabelecíram-se, dessa forma, as • 
características desse tipo de luta, tal 
como é hoje conhecida, coerentes com a 
profecia de Lênine em 1917: "Daqui a 
50 anos, os Exércitos deixarão de ter 
sentido. Teremos corrompido suficiente
mente os nossos adversários antes que o 
conflito armado se desencadtie, de forma 
a que o aparelho militar do adversário 
não possa ser utilieado na hora própria." 

E foi dentro dessas mesmas idéias 
que Vyshinsky, em 1954, declarou bem 
alto. na ONU: "Nós não venceremos o 
Ocidente por meio da bomba atômica. 
Venceremos com qualquer coisa que o 
Ocidente não compreende: as nossas ca
beças, as nossas idéias, as nossas doutri
nas." 

CONCEITUAÇÀO 

Desde a antigüidade, os povos têm 
&ido sacudidos por numerosas revoluções, 
motins, revoltas, insurreições e subver
sões, termos que, embora representem 
situações diferentes, são muitas vezes 
confundidos e considerados sinônimos 

Os mais abalizados dicionaristas 
conceituam: 

Insurreição — ato de insurgir-se; 
rebelião; revolta contra o poder esta
belecido; pranunciamento militar; ba
derna; sublevação. 

Subversão — ato de subverter, revol
tar, destruir, insubordinação, rebelião; 
ato de derrubar, perverter, perturbar. 

Revolução — transformação violen
ta e mais ou menos rápida da situação 
política e social de um Estado, levan
tamento ou insurreição de grande impor
tância. 

De acordo com essas acepções só é 
revolução a transformação violenta que 
atinge profundamente a situação políti
ca e social de um Estado, o que a dis
tancia da insurreição, que tem outras 
finalidades, muitas vezes apenas políti
cas. 

Os analistas identificaram, nas re
voluções que a História assinala a partir 
do ano 406 A. £ , as seguintes constantes: 

— o colapso financeiro sempre pre
cedeu as revoluções bem sucedidas; 

— cs revolucionários • pertencem a 
todos os'grupos econômicos e sociais; 

— as massas não dominam as re
voluções, são instrumento de uma mino
ria ativa que as manipula, nas demons
trações de força e para a violência: 

— os líderes revolucionários pregam 
o que não fazem e. quase sempre, o que 
não tencionam fazer; 

— o extremismo revolucionário ja
mais consegue modificar, pelas leis e 
pelo terror, os hábitos arraigados entre 
os homens, que a convalescença do cho
que revolucionário restaura quase inal
teradas; 

— como a religião, com seus santos 
e mártires, as revoluções aspiram ao uni
versalismo, mas não passam de nacio
nalistas. 

A permanente ação revolucionária 
dos comunistas, em todo o mundo, le
vou os democratas a se aprofundarem 
no estudo desse tipo de guerra, em bus
ca de uma eficiente contrapartida. In
gleses, alemães, americanos e. em parti
cular, os franceses — escarmentados 

pelas lutas na Indochina, no Laos. na 
Tunísia e na Argélia — caracterizaram 
e separaram nitidamente os diferentes 
tipos de guerra. 

Sob a influência dos estudos fran
ceses, o nosso EMFA definiu, pela pri
meira vez, a Guerra Revolucionária co
mo "uma doutrina elaborada por teóri
cos marxistas-leninistas, e explorada por 
movimentos revolucionários diversos, pa
ra assenhorear-se do poder por meio 
do controle progressivo, físico e psicoló
gico das populações, com o emprego de 
técnicas particulares, apoiancío-se em 
uma ideologia e desenvolvendo-se se
gundo um processo determinado. Essa 
doutrina se ajusta a todas as formas de 
guerra." 

Posteriormente, a Guerra Revolucio
nária mereceu definição legal Decreto-
Leí n.° 314, de 13 de março de 1967) 
como "o conflito interno, geralmente ins
pirado em uma ideologia, ou auxiliado 
do exterior, que visa à conquista sub
versiva do poder pelo controle progres
sivo da Nação." 

Assim, "não é guerra de guerrilhas, 
não é guerra psicológica, também não 
é guerra irregular, é tudo isso, em con
junto ou isoladamente, em situação de 
fluxo e refluxo, podendo, em sua expres
são final, abranger a forma de guerra 
clássica." 

"É uma guerra que procura se apoiar 
nas massas populares, conduzidas por 
uma minoria atuante que, aproveitando 
as contradições de um regime e. normal
mente encorajada ou apoiada do exte
rior, procura mobilizar os espíritos pela 
persuasão, pelo temor, pela propaganda 
ou pela ação de guerrilhas " 

Para atingir seus fins, tcdos os meios 
bão válidos, principalmente a desagrega
ção moral, dentro do principio de Lê
nine de que "moral comunista é tudo 
o que serve para destruir a antiga so
ciedade exploradora e para unir os tra
balhadores em termos de proletariado... 
Não acreditamos na moralidade eterna." 

Stalin foi ainda mais claro e inci
sivo: "Nossa tarefa é destruir toda es
pécie de religião e de moral, pois para 
nós é moral o que é útil ao comunismo." 

Essas concepções permitem ver com 
toda clareza — e só não vêem os cegos 
que não querem ver — as motivações 
das mensagens de alguns dos nossos tea-
trólcgos, cineastas e romancistas, tão 
empenhados na luta contra todo tipo de 
censura. Visam a destruir o que eles cha
mam de "moral burguesa", para prepa
rar o caminho do.advento do comunismo. 
Quem duvidar, procure ler, ao menos 
para exemplo e meditação, o texto de 
certas peças proibidas. 

Ao mesmo tempo que age, oculta-
se o marxismo sempre por trás das rei
vindicações eoonômicas e sociais, para 
que, em caso de insucesso, não sofra di
retamente seus efeitos. 

Como conseqüência, a população só 
toma consciência do pr^esso revolucio-

1 nário, qutmtíj* % está 'profundamente 
contaminada. 

Segundo Lênine, para que uma re
volução seja po.ssivel é preciso debilitar 
o Estado por convulsões internas e, de
pois, por um golpe de força, apoderar-se 
do poder. Para isso, é preciso criar a 
instabilidade e a insegurança. 

E Mao-Tsé tung, sempre muito claro, 
parece explicar os fatos qtte se desen
rolaram em noako pais, à luz meridiana: 
"Desorganizai tudo o que há de bom no 
país visado; tentai envolver os agentes 
do poder, dos mais altos escalões, em 
empresas criminosas, comprometei as 
suas pessoas e não vos esqueçais de dar 
ao fato a mais ampla publicidade." 

Há o máximo empenho em dividir 
os homens, desprestigiar a autoridade, 
enfraquecer as Forças Armadas, incom-
patibilizar o Governo com as elites cul
turais e preparar crises sociais e eco
nômicas. 

Esse tipo de guerra subversiva ba
seia-se em uma ideologia para a mobili
zação dos espíritos e o controle das mas
sas, cujo apoio é essencial. 

A ação psicológica é permanente em 
todo o processo. A violência é sistemáti
ca e é usada, sem contemplação, sempre 
que necessário. As guerrilhas e a sub
versão indicam o amadurecimento do 
ambiente. 

Os temas para a propaganda são es
colhidos de forma á aproveitar questões 
palpitantes da realidade nacional, pro
curando dar a impressão, aos menos avi
sados, de que os movimentos são legíti
mas reivindicações populares. Após a es
colha do tema, é preciso vinculá-lo a 
qualquer espécie de 'imperialismo", que 
passa a ser apresentado como responsá
vel direto pelo infortúnio da nação. 
Cria-se, assim, um ambiente emocional 
capaz de conquistar as massas. 

Não è sem razão profunda que, em 
toda parte, a ação psicológica que ante
cede, segue e sucede a ação subversiva, 
se faz sentir principalmente sobre a 
mente dos jovens, sobretudo, dos estu
dantes. 

Os pretextos são variáveis, mas a 
razão é sempre a mesma para a explo
ração e deturpação da ansiedade e da 
inquietude da classe estudantil. No Ja
pão, na Alemanha, na França, e até 
mesmo nos Estados Unidos — países de
senvolvidos e possuidores dos melhores 
sistemas educacionais do mundo demo
crático — há agitação estudantil de fun
do inequivocamente marxista. O mesmo 
se passa no México e no Uruguai, países 
de forte tendência socializante e onde 
a situação do ensino é bastante apreciá
vel no quadro da América Latina. 

Não são válidos, portanto, os pre
textos invocados pelos manipuladores de 
uma minoria de nossa classe estudantil: 
restaurantes, verbas, vagas ou a suposta 
existência de uma "ditadura", que se 
realmente existisse uma ditadura — co
mo a de Cuba, por exemplo — a pri
meira providência para cessar o menor 
prurido de agitação, seria, encostar os 
lideres no pareãón. 

Curioso é que os manifestantes, que 
dizem combater essa suposta "ditadura" 
não se mostram assim tão liberais e de
mocratas em seus slogans, revelando, 
claramente, as suas verdadeiras inten
ções, quando ameaçam seus adversários 
com o fogo ou com a morte, ou quando 
acrescentam ao clichê "abaixo a ditadu

ra", ressalva "dos patrões", como que 
preparando realmente o espírito do po
vo para a "ditadura do proletariado." 

TÉCNICAS 

Toda e qualquer guerra revolucio
nária só pede ter sucesso se se apoiar 
nas "massas." Trata-se, então, em pri
meiro lugar, de conquistá-las, torná-las 
obedientes ao menor sinal dos ativistas 
e dos agitadores- Para isso ê preciso des
truir a personalidade do homem e mas-
nificá-lo. 

Ao mesmo tempo é preciso preparar 
a estrutura da futura ordem social a ser 
implantada e isso terá que ser feito atra
vés da difusão da ideologia escolhida e 
da formação, preparação e coiecação 
(em pontos essenciais) dos seus segui
dores. 

Um dos instrumentos básicos na 
conquista das massas é a propaganda, 
ferramenta empregada na catequese de 
adeptos, de simpatizantes e de inocen
tes. 

Essa propaganda visa especialmente 
aos não marxistas, explorando a vaida
de e o senso de oportunismo de grande 
parcela das criaturas humanas. Assim, 
por exemplo, quem apóla as teses comu
nistas é chamado de evoluído, de inteli
gente, de Intelectual, de "para a frente", 
de humano. Obviamente os que não acei-
.am o totalitarismo mais reacionário, 
que é o marxismo-lenlnismo, são consi
derados retrógrados, obtusos, quadrados 
e, paradoxalmente, reacionários. 

O farnoso determinismo histórico, 
destituído de qualquer fundamento ci
entifico, funciona como instrumento de 
guerra psicológica, estimulando a capi
tulação e o covarde oportunismo. Vale 
aqui aquele raciocínio do mau eleitor, 
que procura votar no candidato que lhe 
parece vai ganhar, e não no melhor. 
Também é válido aquele oportunismo 
objeto que nos manda adotar as teses 
marxistas porque "têm o impulso ine-
lutável do determinismo histórico." £ 
tão grande a ação dessa idéia-fôrça que, 
até mesmo nos meios católicos há quem 
pense e pregue assegurar a sobrevivên
cia da Igreja, renegando vinte séculos 
de santas e de mártires e defendendo 
a compatibilidade de duas doutrinas sa
bidamente incompatíveis. 

No processo de guerra revolucioná
ria, valem mais os inocentes e simpati
zantes — da cátedra, do teletipo, do mi
crofone, da redação, do tribunal, e até 
do público, que o mais ferrenho comu
nista. 

É o que ensina Manuilsky: "Há que 
ter sempre presente que um simpati
zante vale mais que um comunista que 
pregue cartazes. Um escritor de reno
me, ou um professor universitário, ou 
um general reformado, vale mais 'que 
quinhentos pobres diabos que não sabem 
mais do que receber pancadaria da po
lícia." 

E nesse rol de valores a serem apro
veitados, podemos acrescentar os nume
rosos e desprevemdos democratas que, 
por idealismo e desejo sincero de solu
cionar deficiências sociais, t acreditan
do na possibilidade de cooperação dos 
comunistas em obras verdadeiramente 
construtivas, estão em condições de em
prestar seu nome e seu prestigio a mo
vimentos aparentemente bem intencio
nados. 

Sabem os estudiosos da guerra re
volucionária que são necessárias as se
guintes condições para que haja uma 
revolução: 

— Existência de uma ou mais clas
ses sociais insatisfeitas; 

— Apoio potencial de grande parte 
dos descontentes de outras classes; 

— Perda, entre os elementos do Go
verno, pelo menos parcial, da confian
ça na justiça do sistema social, e na pos-
sibildade de resistência a um levanta
mento popular. 

Dessa forma, numa sociedade insa
tisfeita, há sempre um complexo que 
pode ser explorado pela propaganda com 
o fim de criar clima de tensão nas mas
sas: 

— O complexo de reivindicação eco
nômica: — salários, equiparações; 

— O complexo da promoção social: 
— desigualdades, inferioridades e injus
tiças sociais; 

— O complexo de xenofobia: — na
cionalismo extremado; 

— O complexo de libertação: — (nos 
povos coloniais ou sob tutela); 

— O complexo de igualdade étnic?» 
— desajustamentos, segregações, geno
cídio; 

Apoiados nessas considerações agem 
os subversivos. 

Dois são os conjuntos de técnicas 
que utilizam — as destrutivas e as cons
trutivas. As primeiras visam à dissolu
ção física e moral da ordem social exis
tente no país. de forma a reduzir-lhe as 
resistências; as segundas têm por fi
nalidade a construção da ordem' social 
revolucionária no próprio seio da ordem 
social vigente e às suas custas, de ma
neira a. rapidamente, obter o domínio 
do poder. 

As principais técnicas destrutivas são 
a intoxicação, a intimidação, a desmora
lização, a corrupção, a dissolução e a eli
minação. 

A iííío.ricQÇfto visa à provocação de 
antagonismos e dissen.sões no organis
mo social. É uma das mais insidiosas téc
nicas da propaganrda comunista. Tam
bém chamada técnica das meias-verda-
des. visa, particularmente,, ao espírito 
dos neutros, dos indefinidos, os quais, 
não tendo ainda tomado partido, devem 
ser neutralizadas, anestesiados, para que 
não se filiem à corrente democrática, até 
poderem ser digeridos, lentamente, por 
meio das técnicas construtivas. Por is
so, cobrem de ridículo o que denominam 
de "indústria do anti-comunismo." Cri
ando a sua própria semântica, distorcem 
o valor dos vocábulos, a que dão signi
ficado de acordo com a sua conveniên
cia (povo, paz, nacionalismo, democra
cia, autodeterminação, imperialismo, 
proletariado), mascarando suas próprias 
idéias e intoxicando os incautos. 

A intimidação completa a ação da 
intoxicação. Visa à diminuição, pelo me
do, da capacidade de reação das popu
lações e à desmoralização do Governo. 

Compreende toda uma gama de me

didas, que vai da mobilização da covar
dia individual à covardia coletiva. 

É a técnica que leva numerosos in
telectuais a dizerem-se de esquerda e a 
fugirem a todo pronunciamento contrá
rio ao comunismo para não serem ta
chados de obtusos ou de fascistas. £ a 
técnica que conduz católicos, inclusive, 
padres e religiosos, a fazerem o jogo do 
Comunismo para serem considerados 
"reacionários." Ê a técnica que explica 
porque B tanta gente responsável e de 
real valor, falta coragem para condenar 
os agitadores e baderneiros que, a pre
texto de reivindicações estudantis, come
tem na via pública toda sorte de cri
mes contra o patrimônio particular e 
centra o patrimônio coletivo. 

Pode compreender a insuflaçáo das 
massas em comícios, passeatas de pro
testo e depredações, terrorismo sistemá
tico, sabotagens e guerrilhas. 

A intimidação visa também a obrigar 
o Governo a assumir atitude defensiva, 
trazendo o desestímulo, o desassossègo 
e a Insegurança à população, com a con
seqüente paralisação das atividades eco
nômicas e o agravamento dos desequilí
brios sociais, até o colapso das institui
ções. 

A intimidação nos nossos dias é tão 
generalizada que o povo nem sempre se 
apercebe de que há muito mais coragem 
e valor entre os asseguradores da ordem 
do que nos baderneiros, pois é mais fá
cil destruir que organizar. 

A desmoralização visa à dissolução 
dos valores morais e dos costumes- Uti
liza campanhas de desmoralização dos 
adversários, das autoridades governa
mentais, dos partidos políticos, da poli
cia, dos chefes militares e dos podêres 
legislativo e judiciário. 

A corrupção, intimamente ligada à 
desmoralização e com ela muitas vezes 
se confundindo, busca, ao mesmo tempo, 
aliciar cúmplices. 

A dissolução do organismo social é 
feita por. meio de greves, de resistên
cia passiva, de tumultos populares e de 
terrorismo seletivo, para eliminar os in
divíduos capazes de manter a popula
ção obediente ao poder legal. 

A eliminação dos irredutíveis é feita, 
tanto no período propriamente revolu
cionário, como após a vitória, na fase 
de consolidação. 

São suas armas de coação, as agres
sões, cs assassinatos e o terrorismo. A 
respeito dfeste último, convém ressaltar 
que o terrorismo pode ser empregado 
para criar o contra-terrorismo, o qual, 
pouco valendo contra aquele, pode au
mentar o desprestígio do Governo e a in^ 
segurança da população. 

Simultaneamente, empregam os 
marxistas-leninistas as chamadas féc-
nicas construtivas, que compreendem a 
seleção e formação básica dos quadros 
ativistas, a infiltração, o enquadramen
to e a impregnação. 

A seleção e a formação dos ativistas 
sào fundamentais para a guerra subver
siva. Aí se escolhem e preparam os che
fes, os oradores, os agitadores, os pro-
pagandistas; assim como se doutrinam 
os simpatizantes. Dentre os seleciona
dos, saem os privilegiados que integram 
o aparelho, isto é, os que, verdadeira
mente, serão os cérebros de toda a ação. 
dirigirão as operações e dominarão as 
massas. São feitas em cursos dentro e 
fora do paia, dado o caráter internacio
nal da guerra revolucionária. 

A infiltração é a colocação de at i 
vistas em lugaies-chaves, ou de onde 
seja possível o controle e a orientação 
dos diferentes grupos. E' tarefa lenta, 
instdiosa. A ação do elemento infiltrado 
deve processar-se de forma a não ser 
percebida ou semente o ser quando o ob
jetivo já foi alcançado. No Brasil, a in
filtração visou principalmente à impren
sa, à universidade, aos tribunais e à ad
ministração pública, mas também logrou 
algum êxito nas Forças Armadas e nos 
meios católicos. 

O enquadramento destina-se a man
ter o indivíduo sob controle, dentro da 
linha que lhe foi traçada pelo aparelho 
e a fazer a sociedade seguir o caminho 
que convém à subversão, evitando des
vios. O indivíduo, ou o grupo, é coloca
do dentro de uma verdadeira rede de 
vigilância onde o controle se efetua de 
diferentes formas. O menor descaminho 
é rápida e fortemente atacado. Quando 
não se obtém o enquadramento daquele 
que tendi, a retirar-se da organização 
subversiva, esta trata, então, de elimi
ná-lo. atribuindo a eliminação a seus 
adversários. 

A impregnação é a instilacão, gota 
a gota, do veneno revolucionário no seio 
da população que se deseja conquistar, 
de forma a transformá-la de elemento 
indiferente em parte atuante, ou mes
mo aparentemente diretora do movi
mento revolucionário. A propaganda é a 
sua arma básica e essencial. A ideolo
gia deve ser apresentada como a úni
ca forma de atender aos anseios da so
ciedade. A sugestão e o contágio men
tal têm papel relevante. 

Além dessas técnicas, tem sido va-? 
rias vezes aplicada a técnica marxista 
conhecida como "caminho pacifico da 
revolução." 

Por seu intermédio, em certos paí
ses, lograram os comunistas conquistar 
o poder, sem necessidade de empresar 
a violência em larga escala. Assim é que. 
"em determinadas circunstancias, atin- ' 
g: o movimento revolucionário tão gran
de amadurecimento, atinge a sociedade 
tãl grau de desagregação que o poder 
passa às mãos da revolução por meios 
legais, aparentemente pacíficos." 

Foi a técnica que permitiu há 20 
anos a conquista da Toheco-Eslováquia. 
pelo comunismo, por meio de pressões de 
cúpula e pressões de base. 

Essa foi, durante o Governo de João 
Goulart, a estratégia preconizada por 
Luís Caries Prestes para o caso brasi
leiro. 

Naquele período, elementos da cha
mada Frente Parlamentar Nacionalista, 
o cunhado do Presidente, o Chefe da 
Casa Civil e o Ministro do Trabalho, 
além de outros, realizavam a pressão 
de cúpula, no Congresso e na máquina 
governamental Ao mesmo tempo, a 
pressão de base era alcançada por meio 
de grupos de pressão, estimulados e fi
nanciados pelo próprio Governo, espe
cialmente nos sindicatos e entidades es
tudantis. 

Havendo a Revolução Democrática 
barrado o chamado "caminho pacifico . 
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da revolução", com que os comunistas 
aperfeiçoavam a experiência dos tche-
cos, a estratégia marxista-leninista pas
sou a ser confessadamente a favor da 
violência. Essa violência está hoje bem 
caracterizada pelas explosões terroristas 
de São Paulo, pelas operações-Pintassil-
go e Caparão e pelas generalizadas agi
tações já perfeitamente caracterizadas 
por "guerrilhas urbanas." O que, porém, 
mais surpreende em todo o processo sub
versivo é o declarada defesa da estra
tégia da violência por alguns homens 
vocacionalmente destinados à medita
ção, à oração e ao amor. 

COMBATE À GUERRA 
SUBVERSIVA 

A luta contra a Guerra Revolucio
nária cabe tanto aos militares quanto 
aos civis e, nas fases iniciais, principal
mente aos civis, devendo envolver todas 
as classes e atividades. 

É muito difícil combatê-la com as 
Forças Armadas durante o período clan
destino e, já no período ostensivo, em 
que se pode empregar violentamente o 
sistema de repressão, ainda é, no cora
ção e na mente dos verdadeiros cidadãos 
— na comunidade como um todo — que 
*e podem encontrar as melhores defe
sas contra o processo subversivo. 

No entanto, os comunistas sabem o 
que representam as Forças Armadas no 
combate à subversão. 

No folheto Problemas da Insurrei
ção, do Ministério da Guerra, da URSS, 
lê-se: 

"Uma das tarefas fundamentais e 
primordiais, independentemente da si
tuação política, é a de composição das 
Forças Armadas e das Polícias do Esta
do burguês. Eclodida a insurreição, as 
Forças Armadas e as Polícias do Estado 
burguês oscilarão entre a revolução e a 
contra-revolução. A intensidade dessa 
oscilação irá depender, em última aná
lise, da qualidade do trabalho que fôr 
realizado nas suas fileiras muito antes 
da criação da situação revolucionária 
que o Partido tiver em vista. Nestas con
dições, o trabalho que êle deve empre
ender, para decompô-las, assume impor
tância excepcional." 

No Brasil, a investida do comunis
mo contra as Forças Armadas compre
ende quatro fases perfeitamente carac
terizadas: a da jovem oficialidade, a do 
processo de miserabllização, a de sub
versão pelas extremidades e, finalmente, 
a fase de incompatibilizaçáo entre civis 
B militares;. 

Nas décadas dê 20 e 30, o comunis
mo buscou sensibilizar a jovem oficiali
dade brasileira, frustrada em seu idea
lismo. Essa infiltração logrou colocar a 
seu serviço valores intelectuais e huma

nos — como Lus Carlos Prestes e Agudo 
Barata — culminando essa fase no san
grento fracasso da intentona comunis
ta de 35. 

Em meio aos anos 40, iniciou-se um 
lento processo de desgaste das Forças 
Armadas, pelo aviltamento do soldo mi
litar — sobretudo no oficialato — que 
haveria de resultar na flagrante dimi
nuição do acesso da juventude às esco
las militares. 

Esse bloqueio dos vencimentos mi
litares era feito, sistematicamente, no 
Congresso e na imprensa, e foi confi
gurado com a famosa paridade, uma 
paridade de vencimentos que não cor
respondia à equivalência de responsabi
lidades ou à simples correspondência do 
cerimonial. Em verdade, um General-
de-Divisão que, no protocolo, correspon
de a um desembargador ou a um depu
tado, ficou colocado no nível de retri
buição pecuniária de um chefe de por
taria de câmara ou tribunal. No entan
to, esse processo de aviltamento finan
ceiro da profissão militar — que até hoje 
perdura — não ensejou melhores frutos 
à guerra subuerstixí, pois se houve jovens 
bem capacitados em termos de habilita
ção intelectual que deixaram de ir para 
as Forças Armadas, elas continuam a 
recrutar valores para c oficialato, em 
todas as camadas sociais, o que ainda 
mais reforça a validade democrática das 
instituições militares, 

No Governo deposto pela Revolução 
de 31 de março, usou-se o método de 
tentar subverter as Forças Armadas pe
las extremidades, ou seja, seduzindo-se 
e corrompendo-se alguns de seus mai» 
altos chefes, simultaneamente com a ge
neralizada intoxicação dos quadros in
feriores, confiando-se aos sargentos a 
principal tarefa subversiva. Mais uma 
vez falharam as previsões dos teóricos 
marxistas, pelo desconhecimento total 
do caráter democrático de nossas Forças 
Armadas, em que sargentos e oficiais se 
irmanam e se congregam, igualmente 
servidores diligentes de uma mesma 
Pátria. 

Fracassadas todas as tentativas de 
desmontar o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica, pelas cúpulas ou pelas ba
ses, restou, apenas, aos marxútas-leni-
nistas, a solução de incompatíbillzá-las 
com os civis, na injúria de um militaris
mo inexistente, mas altamente rendoso 
em termos de desunião e de desagrega
ção do organismo nacional. Esta é a fase 
que vivemos, na qual, malvada e inten
cionalmente, se procura caracterizar o 
militar como inimigo do civil, como um 
animal diferente, sem sensibilidade e 
sem inteligência, sem idealismo e sem 
amor, como se todas não fôssemos cida
dãos de uma mesma nação e não tivés
semos laços de sangue e de amizade com 

h população e nela não nos integrás
semos. 

É por tudo isso que o citado folheto 
Problemas da Insurreição recomenda 
que "o trabalho que o Partido comunis
ta deve empreender para decompor as 
Forças Armadas assume importância 
excepcional." í 

O que nos vale, no case brasileiro, 
é que as Forças Armadas são profunda
mente democráticas e estão conscientes 
de seu papel na preservação do sistema 
de vida de nosso povo. 

Enquanto não há perturbação da 
ordem, a responsabilidade principal da 
luta contra a revolução cabe à autori
dade civil dos três podêres. 

Quando a agitação começa a inter
ferir na clda do povo, e ameaça ultrapas
sar a capacidade da Policia, atingindo 
o ipatrimônio particular e o patrimônio 
comum, o papel das Forças Armadas, 
devidamente autorizadas e sempre em 
ligação com os governos estaduais, sara 
o de manter a ordem, garantir pontos 
sensíveis, realizar operações de caráter 
militar e tomar à sua responsabilidade 
certas atividades essenciais. Finalmen
te, quando a manutenção da ordem es
capa ao controle da autoridade civil ou 
quando há insurreição armada, cabe às 
instituições militares agir, com violên
cia, para assegurar a paz e o regime. 

Para que^eu emprego seja eficien
te, é necessário que estejam unidas, 
disciplinadas, instruídas, conhecedoras 
da situação e, também, que tenham for
te convicção democrática e virtudes mi
litares, de forma a se tornarem imu
nes à pregação ideológica e capazes de 
lutar até o sacrifício. 

Na ação anti-subversiva convém 
destacar o papel da chefia. O verdadei
ro chefe democrata é, antes de tudo, 
um homem que acredita na democracia 
e nos postulados básicos da liberdade e 
do bem comum. Já nas Ideologias tota
litárias, o essencial é que o chefe seja 
antes de tudo um fanático, um homem 
cego pela paixão, convencido de que 

tudo se subordina, até a moral, aos in
teresses da revolução. A liberdade de 
pensamento para êle não existe, seus 
subordinados são simples peças de uma 
maquinas. É materialista e não compre
ende o valor das forças espirituais. 

A decisão da guerra revolucionária 
será travada, afinal, na mente dos ho
mens no seio das comunidades. Por is
so é imperioso mostrar-lhes a verdade 
e adverti-los contra o perigo, a fim de 
que o povo possa dar a resposta ade
quada à subversão, pois, dentro de nos
sa convicção democrática, haverá de 
prevalecer sempre a vontade soberana 
do povo. 

Se a Guerra Revolucionária se as
senta sobre uma ideologia comunista, 
materialista e atéla, tratar-se-á, Antes 
de mais nada, de apresentar ao povo, 
difundir, fazê-lo compreender e prati
car uma filosofia democrática, que de
fenda nossos valores' espirituais, como, 
por exemplo, a autêntica doutrina so
cial da Igreja. Querer enfrentar o co
munismo levantando a bandeira do ca
pitalismo, do liberalismo, ou do fascismo, 
é estar derrotado a priori. 

Como a ação revolucionária.apro
veita as contradições internas de um 
regime, explora e procura agravar as 
dificuldades econômicas e as injustiças 
sociais, cabe às autoridades responsá
veis pela condução dos negócios políti
cos, eliminar ou minimizar as causas de 
insatisfação, reparar as injustiças e 
criar um clima de mútua compreensão 
entre dirigentes e dirigidos1. 

A máquina revolucionária só pode 
começar verdadeiramente a agir depois 
que o Estado está debilitado e criado 
um ambiente de instabilidade e insegu
rança. É necessário, então, que os di
rigentes se coloquem acima de qualquer 
suspeição e seja assegurada a confian-
ç» do povo em seus delegados. 

É necessário educar o povo, fazê-lo 
participar da vida nacional, politizando-
o e dando-lhe uma base cultural; mas 
polltizando-o para a democracia e não 
para a luta de classe. 

O medo, a insegurança, a subser
viência, os interesses e os conchavos po
líticos, levam a acordos" e concessões 
que eqüivalem à derrota. E' mister que 
os dirigentes não se omitam e não ce
dam em suas convicções. Sem excessos, 
da forma democrática e humana devem 
fazer sentir sua presença, sua coragem 
moral e seu descortino, para separar o 
que é realmente do interesse dos seus 
dirigidos e o que é da estratégia da 
revolução em marcha. 

Há sempre pontos fracos na legisla
ção, que visa a combater a desordem 
e a subversão, pontos que são interpre

tados de forma diferente por legislado
res e juristas, dando margem a que 
verdadeiros assaltantes da tranqüilidade 
pública possam agir quase impunemente. 
V preciso, assim, adaptar corajosamen
te as leis às necessidades reais de pre
servação da ordem, atualizando-as de 
forma a impedir, principalmente, a ação 
solerte e muitas vezes subliminar nas 
escolas e na imprensa pelos subversivos. 

E' imperativo usar contrapropagan-
da inteligente. 

Ao começarem as agitações e os atos 
de violência, surge a hora da ação das 
Forças Armadas. Elas necessitam do 
apoio das populações e estas devem ser 
orientadas sobre a forma de agir quan
do do agravamento da situação. Pode
rá ser preciso prever a constituição de 
grupos dé resistência democrática, na 
cidade e no campo. 
* Como elemento decisivo na luta, as 
Forças Armadas são alvo especial. A 
técnica revolucionária impõe seu enfra
quecimento, sua divisão e sua infiltra
ção. Cabe, por isso, a todos os bons pa
triotas, em particular aos dirigentes, aos 
políticos, aos homens de imprensa e aos 
educadores, cooperar com os chefes mi
litares no sentido de salvaguardar-lhes 
a eficiência, o respeito e o prestigio 
moral. 

CONCLUSÃO 

Ao terminar esta exposição, feita 
com o melhor propósito de contribuir, de 
alguma forma, para o esclarecimento de 
nosso povo — sobretudo de nossa ju
ventude — desejamos ressaltar que, na 
base da oposição à guerra subversiva, 
situa-se a convicção democrática de nos
sa gente. 

Cremos na nossa terra e no nosso 
povo. 

Lutemos sem desfalecimento p e l o 
Brasil, pelo nosso desenvolvimento, pela 
justiça social e pela nossa emancipação 
econômica, mas nos situemos sempre 
dentro dos princípios democráticos — 
únicos capazes de nortear nossos desti
nos e assegurar a nossa liberdade. 

Nenhum povo edificou a sua prospe
ridade e a sua felicidade por sobre o 
ódio, a intransigência, a radicalização, 
a cizânia, a desagregação, a baderna e 
o caos, senão pela ordem e pelo traba
lho. 

O povo brasileiro tem mensagem 
própria a transmitir à humanidade, re-
pugna-lhe copiar e repetir o alarido e 
a violência estrangeiros, de gente de ou
tra índole e outra missão sobre a ter
ra. Sejamos fiéis a nós mesmos, confie
mos em nossas possibilidades e traba^ 
lhemos, afervoradamente, que só assim 
poderemos antecipar a grandeza do Bra
sil e a felicidade de seu povo. 

traio x da guerra subversiva 
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"Se do alto do 
Tarquínio tivesse 

declarado: 
sou comunista!, 

talvez 
não tivesse descido 

à planície" 
(Fidel Castro) 

A expressão "Guerra Revolucioná
ria", diluída no conceito popular de par
te de sua verdadeira acepção e perlculo-
sidade, mercê de trabalho intencional 
nesse sentido, utilização literária e jor
nalística abusiva ou inadequada, ou, ain
da, como conseqüência do natural jul
gamento de repúdio que a abordagem de 
qualquer assunto relacionado com o fe
nômeno "guerra" suscita, continua, não 
obstante, a caracterizar-se como o fato 
marcante, político, social ou militar de 
nossos dias, manchete diária em todo 
o mundo. 

Não é de estranhar, realmente, pos
sa um fenômeno que sacode sentimentos 
* instintos de forma tão radical e absolu
ta como a guerra, qualquer que ela seja, 
provocar uma reflexão moral concluída 
em um julgamento de repúdio. 

Embora vendo na paz a culminância 
da evolução dos povos, o estado Ideal da 
humanidade, nada impede, entretanto, 
que se procure conhecer a guerra tendo 
em vista a permanência e realidade do 
fenômeno, independente de seu aspecto 
bom ou mau em referência a uma de
terminada escala de valores. 

Concordamos com Isaías quando dis
se, 600 anos A.C. (a frase está gravada 
em mármore no edifício da ONU, em No
va Iorque): 

"E das suas espadas forjarão relhas 
de arado e das suas lanças, foices; não 
levantará a espada uma nação contra 
a outra, nem daí por diante se adestra
rão mais para a guerra." 

Mas, Infelizmente, decorridos mais 
de 2 500 anos dessa manifestação, a guer
ra, assim como a doença ou o crime, a 
miséria ou o cinismo, continua a ser a 
tremenda realidade que o Mundo de ho
je nos apresenta. 

Não se trata, pois, de elogiar ou re
pudiar o fato bélico como reação huma
na — assim como não repara a Medici
na na compaixão e dor moral que a en

fermidade suscita, embora tais conside
rações sejam válidas para a compreensão 
racional do fenômeno — mas sim pro
curar entendê-lo como realidade presen
te e futura, conhecê-lo desde suas ori
gens históricas, avaliar suas implica
ções em todos os campos em que se de
senvolve a vida nacional, a fim de per
mitir-nos atuação consciente e reflexi
va, colocando-o no tempo e no espaço 
adequados, com os instrumentos e mate
riais aptos, eficientes e indispensáveis, 
para impedir ou, no mínimo, minorar os 
efeitos da ocorrência. 

QUANDO SE IGUALAM AS 
ARMAS QUEM VENCE 

É A ASTÚCIA 
No estágio atual da humanidade, 

quando duas correntes ideológicas se de
frontam e colocam seus adeptos em po
sições antagônicas; quando, à luz dos 
ensinamentos históricos, estão criados 
todos os requisitos, caracterizadas todas 
as causas e prontos todos os Exércitos 
para o choque direto das potências que 
disputam a hegemonia mundial, a ciên
cia e a técnica proporcionam a esses con-
tendores meios bélicos cuja utilização ul
trapassaria os fins de dominação, para 
atingir os limites da destruição total.; 
Estabelece-se, dessa forma, um impasse, 
um equilíbrio: o impasse nuclear, o equi
líbrio do terror. 

Tornou-se praticamente impossível 
0 confronto direto — a guerra como 
s;mpre foi entendida —' resultando na
quilo que o francês Marc Geneste tão 
bem definiu: "a arma nuclear ci;iou uma 
comunidade universal, a comunidade dos 
reféns; eles estão condenados à paz 
nuclear,.. sob pena de morte." 

Igualaram-se as armas... 
Ainda assim, entretanto, se olharmos 

para o globo terrestre, verificaremos que 
nada menos de 14 países, após 1945, 
auando entrou para a corrente historie? 
a atual conjuntura internacional, passa
ram a integrar o bloco comunista, co
brindo uma área geográfica superior a 
30 milhões de quilômetros quadrados — 
mais de 1|3 da área territorial do globo 
— e com uma população de cerca de 
1 200 milhões de habitantes, equivalente 
a 37% da humanidade. 

Observa-se que a ideologia mais 
agressiva e expansionista — o comunis
mo — mesmo quando cerceado pelo la
do militar, não se dá por vencida e con
tinua a lutar com disposição cada vez 
mais redobrada. Sustentam seus adeptos 
que o mundo é hojí um campo de bata

lha e que, na luta titânica e de duração 
indefinida que vêm travando, a vitória 
lhes sorrirá. "A paz é a continuação da 
guerra por outros meios", exceto a luta 
propriamente dita. 

Eis porque cabe Indagar como terá 
sido atingido aquele estágio de domi
nação . 

— Através do emprego das poderosas 
divisões do Exército vermelho? 

— Certamente, não! Incrivelmente, 
não! 

Em sua incessante ação expansionis
ta, o movimento comunista internacional 
utiliza-se, basicamente, de outros meios 
que podemos situar em três grandes ca
tegorias: 

— os partidos comunistas que, nos 
diversos países, comandam vasta rede 
de subversão; 

— as representações diplomáticas dos 
países Integrantes do bloco comunista, 
que contam com grande número de ele
mentos especializados em espionagem, 
propaganda e orientação política; 

— as chamadas Organizações de 
Frente do Comunismo Internacional, cri
adas após a 2a. Grande Guerra, todas 
com sede nos países da Europa Oriental, 
destinadas a congregar, no âmbito mun
dial, organizações de classe e representa
ções dos mais diversos grupos humanos. 

Utiliza para isso, principalmente, a 
Arma Psicológica. 

Daí este misto de paz e guerra, de 
tensão mundial, a que se denominou de 
Guerra. Fria. 

Daí ter sido a revolução encarada 
em termos militares e a guerra em ter
mos revolucionários, nascendo, desta sín
tese, a teoria e o fato da Guerra Revolu
cionária. Guerra que já de há muito dei
xou de ser teoria para converter-se numa 
realidade constatada em quase todas as 
partes do mundo. 

Sua importância avulta ainda mais 
se pensarmos em que poderá SÍT asso
ciada a qualquer tipo de guerra regular. 

É a guerra total, preconizada por 
Mao Tsé-tung, onde cada indivíduo é um 
objetivo, porque todas as atividades de 
um Estado, de uma Sociedade, contri
buem para criar neste Indivíduo, obje
tivo da Guerra Subversiva, um estado de 
espírito favorável. 

Onde existirem fatores de desequilí
brio social e contradições internas, on
de houver uma causa aparentemente 
justa, um complexo colonialista ou liber
tador, nacionalista Ou xenófobo, racial 
ou religioso, reivindicatório ou de sim
ples promoção pessoal, ai estará um 

íront para o desencadeamento da Guer
ra Subversiva. 

Note-se que nada disto foi chamado 
de "causas" da Guerra Subversiva. 

£ muito perigoso, e ai talvez resida 
um dos erros mais comuns de interpre
tação do fenômeno, confundir a verda
deira causa da Guerra Subversiva, que 
é global, que é a vontade do Partido que 
a desencadeia e a conduz, com os méto
dos que ela emprega. As constradições 
internas não devem ser consideradas 
como uma causa, mas como um meio. 
Elas constituem uma força que leva as 
massas à revolução; as contradições são 
aproveitadas, aumentadas ou criadas... 
se não existirem. 

Portanto, as reformas, que poderão 
remediar as contradições, ainda que im
prescindíveis, não bastam para evitar a 
luta. Contradições subsistem sempre, 
apesar das reformas, que não resolve
rão os problemas de um dia para o ou
tro, ainda mais quando se sabe que es
tarão sempre presentes inúmeros fato
res de resistência, de estímulo às contra
dições, de ambições pessoais desmedidas, 
de oposição sistemática, de erros huma
nos, enfim.' , 

PREPARO DA AÇÃO 
O movimento subversivo comunista é 

planejado e coordenado em escala mun-
' dial. Certas ações locais ou regionais, 

ainda que aparentemente isoladas, são, 
não raro, desenvolvidas com a finalidade 
de favorecer a conquista de objetivos 
mais amplos ou importantes. 

t Eis porque vemos a eclosão de tal 
movimento em países cuja imensa maio
ria da população é iníensa, ou indiferen
te à ideologia marxista-leninista, o qíie 
constitui uma prova de aue a força do 

* expansionismo sino-soviético não pode 
ser desprezada. 

ENQUADRAMENTO 
* DA POPULAÇÃO 

É o primeiro estágio. 
Os agentes subversivos, nacionais e 

estrangeiros, longamente preparados e 
adotando técnicas peculiares, aprovei
tam-se até mesmo da aparente fragilida
de do movimento que a falta de recepti
vidade popular e a indiferença das auto
ridades parecem retratar. Sorrateira e 
calmamente, infiltram-se na população, 
que procuram neutralizar e desmorali' 
zar; ao mesmo tempo, vão exercendo um 
enquadramento sobre cada ativista ou 
simpatizante conquistado e sobre cada 

,- núcleo populacional ou grupo social sub

metido através das técnicas destrutivas 
ou construtivas. 

Organizam-se, assim, hierarquias pa
ralelas — as do Partido — verdadeira re
de que passa a exercer sobre a popula
ção uma pressão inqulsitorial permanen
te e impiedosa. 

. Para tanto, valem-se de organiza
ções ostensivas ou de fachada, como: 

sindicatos e outras uniões de traba
lhadores (urbanos e rurais); centros de 
estudos; diretórios, grêmios e outras en
tidades estudantis; centros culturais; as
sociações de amigos de bairros; clubes 
recreativos; "frentes" nacionais (parla
mentares, de libertação, etc.); organiza
ção pró-paz, de juventude, femininas, etc. 

Os agitadores, a princípio, ocultam 
sua ideologia, até adquirirem a confian
ça da organização infiltrada e consegui
rem empolgar a liderança. 

Mais tarde, revelam-na sem receio, 
confessam seus reais propósitos e arras
tam consigo todos os que, inocentemen
te ou não, os ajudaram nas campanhas 
rèivindicatórias ou de solidariedade por 
eles promovidas. 

Fidel Castro, vitoriosa a revolução 
cubana, confessou: "Se do alto do Tar-
guinio tivesse declarado: sou comunista!, 
talvez não tivesse descido à planície." 

Ao mesmo tempo, os indivíduos vão 
sendo alistados no Partido comunista, le
gal ou clandestino. Essa filiação é sem
pre feita a uma Organização de Base 
(OB), vinculada às atividades econômicas 
ou sociais de cada um: a fábrica, a em
presa, a escola, a Unidade Militar, etc. 
Quando o número cresce, são criados 
Comitês — de Empresa, Universitário, 
de Zona, etc. — para enquadrar suas OB. 
Por sua vez, estes são controlados por 
outros — Distritais, Municipais, Regio
nais, Estaduais, até chegar ao Comitê 
Central. 

Como é fácil supor, os membros dos 
Comitês mais elevados são todos dirigen
tes do Partido, isto é, pertencem ao ap-
parat. 

Nas.sOB, são os indivíduos submeti
dos à intensa doutrinação, onde apren
dem o "centralismo democrático" isto é, 
a temer e obedecer, sem vacilações, às 
ordens do Partido. Através deles, atin
girão a sociedade como um todo. 

Uma vez considerada enquadrada 
a parte da população que caiu no engo
do vermelho, estará constituída a OPA 
— Organização Político-Administràtiva 
— cujas finalidades são: 

Promover a penetração e difusão da 
doutrina entre a parte da população ara-
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da não contaminada; administra as co
munidades conquistadas, segundo as di
retrizes e programas comunistas; assegu
rar o controle da população, evitando de
fecções e inconfidências; organizar c 
manter um sistema de informações, vi
sando às operações militares; criar zonas 
para o apoio logístico dos grupos arma
dos; obter a participação da população 
na luta, seja voluntariamente, seja pelo 
terror. 

AÇÃO NO BRASIL 

Do que foi descrito até aqui, não pa
rece dificil, para quem acompanha com 
razoável interesse o desenvolvimento da 
chamada "crise brasileira", mesmo que 
informado exclusivamente através da 
imprensa, estabelecer ligação entre a 
teoria e a prática, entre a doutrina e a 
realidade, tão evidentes são os sintomas 
e tão nítidas as conotações. 

Apesar do duro golpe que sofreram 
os Partidos Comunistas com a Revolu
ção de 31 de março de 1964, já estão ho
je rearticulados e, particularmente o 
POB, que é a maior organização e com 
melhor estrutura, conseguiu renovar 
grande parte de seus quadros dirigentes. 

Distinguem-se os que ainda admi
tem a conquista do poder por meios pa
cíficos — que são os militantes do orto
doxo Partido Comunista Brasileiro, PCB, 
linha russa — e os que optam apenas 
por um processo revolucionário e vio
lento para a consecução do mesmo ob
jetivo, filiados ao Partido Comunista do 
Brasil (PC do B), ao Política Operária 
(Polop), ao Partido Operário Revolucio
nário Tortskista, Seção Brasileira da IV 
Internacional (PORT) e aos recém-cria
dos Partido Comunista Brasileiro Revolu
cionário (PCBR) e Partido Operário Co
munista (POC) todos dissidentes, linha 
chinesa ou cubana. 

Com relação aos dois últimos, por 
recém-criados, merece ser assinalado o 
seguinte: o POC — Partido Operário Co
munista — começou na Guanabara com 
Manuel Jovert Teles, expulso do Comi
tê central do PCB por atividades fra-
cionlstas em 1967, mas ja não sendo seu 
principal dirigente; o PCBR — Partido 
Comunista Brasileiro Revolucionário — 
está sendo dirigido nacionalmente por 
Apolònio Pinto de Carvalho, Mário Alves 
de Sousa Vieira e Jacob Gorender. 

Todos esses Partidos obedecem à 
orientação dos diferentes grupos do Mo
vimento Comunista Internacional, ao 
qual são filiados, conduzindo suas ações 
segundo as características daquele mo
vimento: subversivo — subverte as 
idéias, a conduta, os valores, os padrões 
e as aspirações dos povos visados; global 

'— atinge todos os países; indivisível — 
é um só em todo o mundo, diferindo ape
nas quanto às táticas de atuação; per
manente; total — exerce em todos os 
planos da vida humana; indispensável — 
à própria sobrevivência do comunismo. 

Um documento oriundo do próprio 
PCBR — A Alternativa Revolucionária — 
define a origem da luta interna no PCB, 
permitindo inferir-se, com facilidade, se
rem idênticos os objetivos. A transcri
ção de alguns trechos será suficiente pa
ra chegar-se a essa constatação: 

"A" luta interna do PCB surgiu quan
do da adoção da linha revisionista que 
adquiriu sua expressão máxima no V 

Congresso Nacional dos comunistas bra
sileiros. Nesta luta estiveram em choque 
duas tendências: uma que afirmava a 
possibilidade da transição pacífica de 
um poder burguês para um poder prole
tário, e outra que defendia o antagonis
mo das classes Operário e burguesa, re
sultando daí que, pela natureza das con
tradições que as separava, a luta entre 
ambas inevitavelmente caminharia para 
a luta violenta. Com a ocorrência do 
golpe de abril de 64, a realidade que cria
ra as condições favoráveis ao reformis-
mo, alterou-se, e a luta dentro do PC 
passou a explicar-se entre -aqueles que 
justificavam o fracasso como decorrên
cia do esquerdismo na aplicação da li
nha revisionista do Comitê Central e do 
V Congresso, e aqueles que entendiam 
que o revés de 64 fora provocado justa
mente pela aplicação dessa linha." 

O POC, por sua vez, em recente do
cumento, declara que as esquerdas atra
vessam agora a fase de reagrupamento 
de forças, aglutinnado-se em três cam
pos principais: o dos "marxistas-leninis-
tas", o dos "oportunistas" e o dos "des
vios de esquerda." 

Paralelamente à ação de todos esses 
organismos, atuando em faixa própria, 
ingênua ou calculadamente, pois que 
pretensamente desvinculada do Movi
mento Comunista Internacional, surgiu 
há poucos anos a Ação Popular (AP). 

Oriundos da Juventude Universitá
ria Católica, os adeptos da AP vêm atu
ando nos meios estudantis, religioso e 
intelectual, os quais pretendem coman
dar o trabalho de mobilização do povo 
brasileiro para a revolução socialista. 

Apresenta-se como movimento cris
tão e democrático e admite alianças 
com todas as facções de esquerda, em
bora se reserve (?) a vanguarda no mo
vimento e na tomada do poder. 

A Ação Popular, desde a sua funda
ção, vem se submetendo a uma grada
tiva radicalização no que diz respeito 
à sua Ideologia, culminando com a úl
tima resolução lançada recentemente, 
que consubstancia seu Plano de Ação e 
define seu "Objetivo Estratégico — Ra
dicalização da Luta Institucional (des
gaste do Governo, incompatibilização 
com o povo)'", assim descrito: 

Base Social — Estudantes, intelec
tuais, operários. 

Programa — luta contra a ditadura 
e pela democracia; luta pela revoção 
dos atos institucionais mediante uma 
constituinte popular; luta contra a lei 
de greve; luta contra a Lei 4464 (Lei 
Suplici); luta contra o terrorismo cul
tural; luta contra o entreguismo; luta 
contra a entrega da Petrobrás; luta con
tra o acordo de garantia de Investimen
tos estrangeiros; luta por eleições dire
tas e livres; luta por uma constituinte 
popular. 

Em 1967, através de documento di
vulgado pelo Comitê Nacional e intitu
lado Resoluções sobre o Debate Teóri
co e Ideológico, propõe a todos os mili
tantes da Ação Popular uma transfor
mação ideológica orientada para o mar-
xismo-leninismo. 

Essa opção verificou-se após a rea
lização de uma pesquisa efetuada pelo 
Comando Nacional da Ação Popular, em 
que chegou à conclusão que a organi
zação era composta, em sua grande 

maioria, de militantes da classe estu
dantil, isto é, provenientes da pequena 
burguesia. 

Fica evidenciado, mais uma vez, ser 
inviável, na prática, a despeito de acei
tável em teoria, a existência de uma 
3a. posição que acabará servindo, en
fim, apenas para o aliciamento dos in
cautos, dos famosos "inocentes úteis", 
dos carreiristas ou para satisfação do 
esnobismo intelectual de outros tantos. 

OS QUE JULGAM A IGREJA 
PELOS HOMENS DA IGREJA 

Finalmente, e com o destaque me
recido, cumpre referir a posição da 
Igreja, melhor dizendo, de elementos 
do clero, pois já é digno de registro a 
reação que se esboça de parte de emi
nentes figuras, vencida a fase de per-
plexidade, verdadeira incredulidade, di
ante do que se está passando. Parece 
que, aos poucos, estamos revivendo toda 
a sabedoria daqueles versos de Jorge de 
Lima: "Pobres de espírito os que jul
gam a Lei pelos homens da lei, a Igre
ja pelos homens da Igreja, a eternidade 
por um trapo de tempo..." 

Ò panorama religioso no Brasil não 
difere do que se passa no resto do mun
do, ocorrendo aqui as divergências e re
ações análogas às observadas no clero 
de outros países. A questão é mais in
terna da Igreja do que propriamente 
entre a Igreja e o Governo político. Os 
Reformistas, em particular os Progres
sistas, têm tido, no entanto, um proce
der hostil às autoridades democráticas, 
que, constantemente, acusam de inca
pazes e procuram desprestigiar em suas 
pregações. As Forças Armadas não es
capam ã irresponsabilidade desta cam
panha feita, ostensivamente, nas igrejas. 

É aceitável a explicação de que es
te grupo clerical, no afã de intensificar 
e mesmo recuperar sua, influência sobre 
os menos aquinhoados, venha apelando 
para métodos demagógicos, e dificul
tando, por isso, as relações da Igreja 
com o Estado, mas é incompreensível — 
e este é o pensamento g,eral — que o 
respeito devido à religião cristã sirva 
de manto protetor a uma minoria rea-

cionária, cujo papel tem sido, até hoje, 
no Brasil, combater a Revolução de 31 
de março e prejudicar a ação governa
mental na nobre e elevada obra de va
lorização do homem. Acusações, sem 
oferecimento de alternativas, nada 
constróem. 

Torna-se, neste momento, oportu
no lembrar que a Igreja é uma institui
ção internacional, financiada de baixo 
para cima e dirigida pela Cúria Roma
na. Seus membros circulam, livremen
te, em todo o território nacional, usan
do apenas como passaporte as vestes 
sacerdotais. 

O clero é a única classe que dispõe 
de tribunas abertas — os púlpitos — 
para falar, diretamente, às multidões, 
Este contato sempre foi aceito pelo po
der temporal enquanto se manteve nos 
limites da evangelízação e da coleta, 
obrigatória ou espontânea, de óbolos e 
emolumentos, porém considerado per
nicioso, quando extravasa da esfera es
piritual. 

£ dificil a um Governo aceitar a in
tromissão de clérlcos em assuntos sócio-
econômicos, conturbando uma política 
definida, em fase de execução, mui es
pecialmente, se essa interferência favo
rece processos subversivos. 

Inexplicável é, também, o compor
tamento de religiosos estrangeiros que, 
em visita ao nosso país, emitem opi
niões ofensivas às nossas administração 
e política externa. Parece intolerável 
que alienígenas, desservindo à causa que 
deveria ter motivado sua emigração do 
outras plagas, venham debruçar-se so
bre problemas brasileiros, não para co
operar na sua solução — o que nos se
ria grato — mas para fomentar antago
nismos e agravar tensões. 

Há ainda dois aspectos da propa
ganda reformista que merecem máxima 
atenção, visto que sensibilizam os seto
res católicos mais pobres, predispondo-
os à cooperação. Um deles é a tendên
cia, mais forte nos países subdesenvol
vidos, de confundir o sacerdote com a 
religião que representa; tal conceito 
cerca o prelado de uma invulnerabilida
de; que, robustecida pela solidariedade 
de classe, só pode ser vencida, na maio
ria dos casos, com o auxílio e aquiescên
cia da própria instituição. O outro tra-
duz-se na exploração do triste legado 
sócio-econômico, deixado pelos Gover
nos anteriores à Revolução, e que, se
gundo os progressistas, a administração 
revolucionária nada fêz para melhorar, 
agravando-o, talvez, sob certos ângulos. 

Tudo isto configura verdadeira con
fusão de métodos, tendo em vista os ob
jetivos aceitáveis, esposados, talvez, pe
la cúpula, de retorno à pureza original 
conservada até Constantino, a partir de 
quando, enriquecida com doações e 
prestigiada espiritualmente com a con
versão de novos povos, passou a acei
tar a pompa e o fausto como constan
te de seus rituais, no interior de basíli
cas e catedrais suntuosas, tão distancia
das das catacumbas e dos humildes pes
cadores da Galiléia. 

Depois de ter abandonado a cate-
quese persuasiva das epístolas e dos 
evangelhos, a mansidão e a compreensão 
dos primeiros apóstolos, pretenderá re
tornar à intolerância, à opressão e * 
violência da Inquisição, às guerras re

ligiosas e a tantos outros tristes even
tos para a consecução daqueles mesmos 
objetivos? 

Terá sido, sobretudo, esquecida a 
Encíclica de Pio XI — Divini Redempto-
ris — que data de nossos dias: "Sobre o 
comunismo?." 

CONCLUSÃO 

No prólogo de seu livro Guerras In
surrecionais e Revolucionárias, dii Ga
briel Bonnet que "pela sua fraqueza si
mulada, sua engenhosidade desorienta-
dora, a Guerra Revolucionária lembra, de 
preferência, uma luta de judô. Um de 
seus princípios é ceder diante do ata
que e desequilibrar o adversário, para 
vencê-lo sem esforço. O judoca não re-
"ia diante de nenhum hércules; domi' 
na-o, graças a uma técnica superior; 
sua extraordinária flexibilidade, sua 
percepção dos golpes, a aristocracia de 
seus gestos, eficazes e precisos, permi
tem-lhe acompanhar todos os movimen
tos de seu contendor, que quase sempre 
não encontra senão o vácuo diante de 
si. 

Como o judô, a Guerra Subversiva 
reveid perícia e astúcia jamais alcança
das. O que se passou na Indochina, na 
Argélia e em Cuba, o que se passa hojt 
no Vietname, na Bolivia, na Colômbia, 
na Venezuela, na Nigéria, amanhã pode
rá acontecer no Brasil. 

A Guerra Subversiva constitui, pois, 
uma realidade e uma permanente 
ameaça." 

Uma vez que a subversão comunista 
se alimenta dos antagonismos existen
tes, o combate mais eficaz que se lhe 
pode mover repousa em ações oportunas 
e adequadas que visem a eliminar pro
gressivamente os pretextos e, ao mesmo 
tempo, reforcem a estrutura jurídica do 
Estado para fazer face às tentativas de 
infiltração do inimigo em seu organis
mo político-administrativo. 

Justifica-se, ainda, estejamos todos 
alertados para duas premissas falsas 
que vêm sendo alardeadas e que podem 
intoxicar até mesmo pessoas das mais 
sinceras em suas convicções democrá
ticas: 

— a primeira, sobre o "apazigua
mento do conflito Leste-Oeste." Dizem 
que desapareceu o perigo da agressão 
comunista no Mundo Livre, pois as di
vergências sino-soviéticas não dão tem
po para tal; que a agressão na Ásia « 
chinesa e não russa; 

— a segunda, de que o perigo do 
comunismo desapareceria na exata me
dida em que o país se desenvolvesse. 
Lembramos apenas, para pulverizar es
sa afirmativa, que o maior PC fora do 
Bloco Soviético e da China, é o da Fran
ça. E a França é um país desenvolviaor 

É na Itália, e no Norte, rico, indus
trializado e superdesenvolvido, que re-
sioe a torça ao comunismo. 

Cumpre, finalmente, ressaltar que 
na penosa e árdua edificação da demo
cracia brasileira — tarefa a que todos 
os cidadãos são convocados — somente 
a firme e histórica determinação nacio
nal de impedir a insidia e a violência 
comunistas poderá levar a bom termo 
a consecução daquele objetivo, a des
peito da solerte e onipresente Guerra 
Subversiva. 

a revolução e o militarismo 
OCTAVIO COSIA 

liste é o texto completo de uma pa
lestra feita, a 29 de março de 1968, 
na Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército, na qual o autor analisou 
a contribuição da ECEME no tzz "><-a-
deamento da Revolução, assim como o 
momentoso problema do militarismo. 

Ontem ã noite mesmo, ao pensar 
nas palavras que haveria de vos dizer 
sobre a Revolução e o Militarismo, no 
que vos trazer do mais íntimo de minha 
alma para a vossa meditação, na come
moração do 31 de março, ouvia, no re
cesso do meu lar, numa dessas borras
cas passageiras de todos os lares, mi
nha filha universitária, .filha de meus 
amores, magoar-me, entre arrogante e 
desafiadora, a propósito de um nada, 
de um ponto-de-vista que lhe contes
tei: "detesto soldado, não sei porque 
existem soldados." 

E, no entanto, lembro-me bem, que 
na noite em que nasceu, tenente ain
da, indormido e exausto, sentia haver 
dado tudo de mim para ajudar meu 
batalhão a firmar-se no alto de Castel-
nuovo de Vergato, ajudando os homens 
livres a varrer do mundo a mancha dos 
genocídios nazi-fascistas. 

Repetia a frase da ingênua e frágil 
cantora que propusera, por inutilidade, 
a dissolução do Exército, renovando os 
slogans que uma geração de maus pro
fessores malvadamente preparou. E eu 
pensava nos grandes chefes, e compa
nheiros, e subordinados — alguns, no
táveis educadores — que, ao longo da 
vida, no Nordeste, no Centro, no Sul, 
vira, no silêncio da caserna, fazendo 

de cada adolescente o cidadão, o patrio
ta, o homem válido, o chefe de família, 
o homem autêntico. 

Pensava no mundo que o Exército 
me permitira conhecer, e amar nos con
fins da Amazônia. Nas comunidades 
pioneiras, no imenso arco de brasili-
dade de postos,.destacamentos, pelotões, 
companhias e colônias. 

O comandante, o sargento, o soldar 
do; as mães, as irmãs, as esposas; os 
filhos, a criançada, a solidariedade das 
gerações. 

O penacho das chaminés, o cãozi-
nho, a passarada, o galo da manhã, o 
canto da mocinha, sempre a esperança. 

O estábulo, a pocilga, a granja, a 
horta. O anzol, a espingarda, a tarrafa, 
a armadilha. O facão, a pá, a picareta; 
o martelo, o formão, a serra; o torno, 
a forja, o malho, a bigorna. A enxada, 
o ancinho, a formicida, a semente. A 
arma e a cartucheira, o bornal e o can
til. O painel, a bandeirola, o rádio. O 
suor, a lágrima, se preciso o sangue. 

O médico, o dentista, o Raio X, o 
remédio, o agasalho. A escola, a mestra, 
o alfabeto, o mesmo sentimento da 
grandeza do Brasil. O combate ao con
trabando. O capelão, a capela, a santa 
padroeira, a procissão. A ajuda, o amor, 
a união. 

E, acima de tudo, o pavilhão nacio
nal constantemente no alto, a bandeira 
da unidade de fronteira, que não se 
arria, não se abate. Eu lembrava haver 
aprendido junto a cada tenente, junto 
a cada sargento, esmagado entre a sel
va e o rio, o nacionalismo autêntico que 
nenhuma canção de protesto jamais 

cantou. Lembrava que o soldado brasi
leiro nasceu com o bandeirante. Que as 
bandeiras eram como errantes unidades 
de fronteira, buscando o último linde e 
que as unidades de fronteiras são Ban
deiras que paravam, vigiando o hori
zonte. 

Ontem à noite mesmo, no recesso 
de meu lar, quando buscava a palavra 
a vos dizer sobre a Revolução e o Mili
tarismo, ao receber o impacto da tragé
dia do crepúsculo, com o esbanjamento 
da vida de um moço, ouvia o comenta
rista aludir ao militarismo. 

O PAPEL DA ECEME NA 
REVOLUÇÃO 

E pensava nesta casa, onde inter
mitentemente primeiro capitão, depois 
major, e tenente-coronel, e coronel vi 
um presidente-soldado governar como 
um jurista; um grande líder civil, após 
quinze anos de fascismo crioulo, matar-
se dizendo à posteridade as slogans co
munistas; vi nascer e crescer o desen
volvimento Inflacionârio; vi a revolução 
pelo voto oscilar nos extremos da espe
rança e do desalento, do gênio e da pa
ranóia; as Forças Armadas, por zelo da 
legalidade e horror ao militarismo, sopi-
tarem o amor próprio a serviço da paz; 
vi a pregação e a marcha da anarquia; 
e esta escola ajudar esta nação a se sal
var a si mesmo. 

E bem me lembro das palavras do 
comandante da resistência e da vitória, 
partindo para outra missão: 

"Com humildade, mas confessando 
o meu legitimo orgulho profissional, de
sejo dizer-vos, nesta hora, que, com a 

vossa ajuda, com a ajuda de tantos que 
se foram antes de mim e com o indis
pensável apoio do Estado-Maior do Exér
cito, conseguimos adequar a ECEME à 
realidade brasileira, impregnar os seus 
estudos de maior sentido de objetividade 
e criar a unidade de pensamentos e de 
ação que fêz da Praia Vermelha um ba
luarte da defesa da democracia." 

Bem me lembro de quando aqui vol
tei, sofrido do agosto de 61 e do propo
sitado desgaste que nes foi imposto ao 
longo de 62, com as crises fabricadas do 
parlamentarismo, o assanhamento dos 
pelegos e. o impatriotismo das grtvcs 
sistemáticas, ouvi um poeta dizer, mar
cando o tempo e antevendo o futuro: 

"Mal-aventurados os que amam a 
verdade, porque surgiram neste mundo 
numa hora polêmica e de indiferença à 
verdade e em que se instituiu o culto 
à mentira e à deíormação." 

"Mal-aventurados os que desejam a 
paz e a ordem, porque assistirão a tur
bulências crescentes e verão a desordem 
se alastrando por toda a parte." 

"Mal-aventurados os que amam a 
justiça, porque serão feridos e ofendi
dos te dos os dias pela injustiça." 

"Mal-aventurados os que nasceram 
com o duro e difícil amor à pátria, por
que serão acusados de reacionários e 
apontados à execração pública e sofre
rão ofensas e testemunharão atentados 
a tudo o que veneram." 

"Mal-aventurados os bem intencio
nados, porque serão mal julgados e suas 
palavras serão deformadas pelos intér
pretes e serão enlameados pela grosse
ria dos demagogos « misuficadores." 

E deste porto víamos a procela che
gar. O desgoverno e a falência da auto
ridade. A estratégia das pressões e in
timidações. Os ministros desautorados e-
traídos, vendidos e vilipendiados. O pri
mado do CTI, da PUA e do CGT. A cor
rupção dos grêmios estudantis. O dinhei
ro fácil para a falácia e curto para o 
trabalho. O achincalhe da moeda. O pa-
roxlsmo inflacionârio. A pregação ofi
cial da violência e do ódio. O esfacela
mento da disciplina. A idéia-fôrça do 
divisionismo e do conflito. A luta e a 
destruição. Empregados contra emprega
dores. Inquilinos contra proprietários. 
Sargentos contra oficiais. Mecânicos con
tra pilotos. Marujos contra aviadores. O 
campo contra a cidade. O Nordeste con
tra o Sul. Os moços contra os velhos. K 
até mesmo os filhos contra os próprios 
pais. 

Em meio ao caos, esta escola traba
lhava, na exata compreensão de que já 
vívíamcs os acontecimentos entre as se
gundas e terceiras fases da guerra re
volucionária, no contexto da guerra fria. 
Aprofundava-se no estudo e no acom
panhamento da guerra revolucionária 
e da arma psicológica, formando oficiais 
de estado-maior de convicção profun
damente democrática e difundindo suas 
idéias, não apenas a todas as organiza
ções militares do Exército, mas às esco
las congêneres das outras forças sin
gulares. 

Quando o processo subversivo se tor
nou extremamente explosivo e se sentiu 
que conduziam a nação para o abismo 
de um fidensmo continental, que nos 
transformaria na grande fronteira en
sangüentada de dois mundos, substituiu-
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te o livro e a mensagem, pelo mensagei
ro « pelo aperto de mão. Daqui parti
ram os companheiros que foram dizer a 
companheiros distantes que a hora s« 
•próximava, e que urgia antes que eles 
Irremediavelmente agissem. 

E vieram o comício do dia treze, o 
drama da paixão da Armada brasileira, 
e o desfecho do Automóvel Clube, onde 
o Presidente da República, sob o pretex
to de comemorar o aniversário da Asso
ciação dos Subtenentes e Sargentos da 
Policia Militar da Guanabara, procura-
Ta demonstrar que tinha as Forças Ar
madas firmemente em suas mãos, pc<r 
meio de seus sargentos. 

Ignorava que, no Exército, os senti
mentos de hierarquia, do respeito mútuo 
e.da camaradagem unem e reúnem, in
tegram e congregam todos os seus ho
mens, sob a inspiração do verdadeiro de
ver militar. 

Na manhã de 31 de março, Minas 
se levanta, e, em seguida na Guanaba
ra, esta escola suspende suas aulas, en
tra de prontidão e declara-se revoltada 
contra a autoridade que se colocara fora 
de lei, pois & lei não vale pela lei em si, 
mas pelos valores que ela deve proteger. 

Já nessa manhã de aulas suspensas 
se faz sentir a solidez da unidade da 
ECEME, pois, entre 400 oficiais alunos, e 
Instrutores, apenas 8 alunos não se mos
tram favoráveis à sua tomada de po
sição. 

Desde logo mobiliza-se o nosso efe
tivo para as ações externas: um grupo 
de sessenta oficiais dirige-se ao Palácio 
do Exército para garantir a pessoa do 
Chefe do Estado-Maior, outro se reúne 
em Botafogo para planejar uma ação 
contra a Base Aérea de Santa Cruz, e, 
não concretizada, coopera na preparação 
do dispositivo do Palácio Guanabara. 
Nestas salas e nestes corredores fêz-se 
o levantamento do armamento e da mu
nição disponíveis e se providenciam re
forços. 

Mais tarde, temendo que a ação da 
ECEME fosse logo descoberta e neutra
lizada, o chefe do EME ordena seja des
feita a prontidão; pois o deslocamento 
das tropas mineiras realiza-ss lentamen
te para dar tempo à adesão do II Exér
cito, no propósito de minimizar, ao má
ximo, o derramamento de sangue. 

Noite já de terça-feira, 31 de mar
ço, sabendo-se que "Minas não ficará 
só na luta contra o comunismo e que 
o n Exército estava a seu lado", o Cmt. 
da ECEME, num PC secreto, recebe or
dem do Comando da Revolução para 
dirigir todas as atividades da Praia Ver
melha à Urca. 

A partir de então, transforma-se es
ta escola no centro nervoso do movi
mento, para onde convergem civis e mi
litares das três Forças, que necessitam 
de um ponto de apoio para a luta. A 
Praia Vermelha transforma-se num ba
luarte- E dispondo-se de um notável po
tencial humano, daqui se irradiam as 
ordens, as ações e as conversações, pelo 
telefone, pelo rádio e face a face. To
do* os esforços são feitos no sentido do 
convencimento de outros companheiros 
e unidades, da Guanabara e do interior. 

Pela madrugada constituem-se es-
tados-maiores para Generais que têm 
por missão se apossarem dos comandos 
de Divisão Blindada e da 1* Dl. Um 
grupo reforça o Palácio Guanabara, ou
tro se dirige para o Forte de Copaca
bana e realiza um golpe-de-mão sobre 
o Quartel General da Artilharia de Cos
ta. Há oficiais nossos na coluna que 
vem de Minas e alguns voam para o 
Nordeste. Uma rede de rádio-amadores 
permite o controle dos acontecimentos 
no Rio Grande do Sul. O IME está co
nosco, perfeitamente integrado na cau
sa comum. E é de ver-se o entusiasmo 
com que os seus jovens tenentes se as
sociam aos nossos oficiais superiores. E 
« de ver-se, ainda, a total integração 
de oficiais, sargentos, cabos, soldados e 
funcionários, irmanados pelos ideais des
ta escola. 

A notícia da queda do Quartel Ge
neral de Artilharia de Costa e a confir
mação de que o Forte de Copacabana 
está com a Revolução chegam ao Pre
sidente que se situara fora da lei, como 
H precipitação de uma situação já mui
to grave pela revolta de Minas, de São 
Paulo e da Academia Militar. Ne Nor
deste, o Cmt. do IV Exército age com 
presteza e domina a situação. 

O esquema militar governamental es-
boroa-se, o Presidente foge para Bra
sília e os militares dispersam-se, no "sal
ve-se quem puder" das conseqüências 
in tranqüilas. 

À tardinha de 31 de março chegam 
ao Rio as forças de Minas, concentran
do-se no Maracanã. Na madrugada de 
quinta-feira, 2 de abril, o Presidente da 
Câmara investe-se provisoriamente na 
chefia da nação e o General Costa e 
Silva assume a direção do Exército. 

Como de outras feitas, buscam as 
Forças Armadas uma solução política 
para a substituição do Presidente fugi
tivo, mas os Governadores solidários com 
a Revolução e a imensa maioria dos con
gressistas acordam em <jue a gravidade 

da situação Inusitada e a nação à beira 
do caos exigem a presença de um mili
tar à frente do novo governo, pelo que 
o Congresso elege e toma posse, a 15 
de abril de 1964. o Presidente Castelo 
Branco. 

Um dos Ministros do Governo depos
to ao escrever para a História, vislum
brou um pouco a verdade, afirmando: 

"Da Escola de Estado-Maior veio. 
não apenas, o chefe da revolução, como 
também o atual Presidente da Repúbli
ca- Da Escola de Estado-Maior surgiu 
todo o comando revolucionário. Da Esco
la de Estado-Maior surgiram os planos 
de ação. Da Escola de Estado-Maior de
ve ter surgido toda a filosofia do mo
vimento revolucionário." . 

A DESVINCULAÇÃO DAS 
TAREFAS MILITARES 

Os dias que se seguiram ao milagre 
da vitória em um dia, sem sangue e sem 
sacrifício do povo, encontraram os nos
sos oficiais profundamente empenhados 
na consolidação da vitória, no contro
le da situação, nas atividades de divul
gação dos propósitos revolucionários • 
no inído do levantamento das propor
ções a que haviam alcançado a subver
são e a corrupção. Dificilmente a ECEME 
poderia retomar, em curto prazo, o ritmo 
normal de suas aulas, tudo levando a 
crer que o ano de 1964 seria sacrificado, 
em proveito de atividades de consolida
ção da Revolução de 31 de Março. 

No entanto, o novo Presidente, mal
grado sua Imensa missão de ordenar o 
caos, pensava nesta casa, que êle hou
vera comandado e que tanto amava. Sen
tia a necessidade de desvincular, desde 
logo, das tarefas não militares os mi
litares, e ordenava o mais rápido retor
no as aulas. Visava a preservar a insti
tuição militar do perigo e do labéu do 
militarismo. 

Pouco meses depois, aconselhava a 
jovens capitães da Es AO: 

"O Exército Nacional não é uma as
sociação para manifestar, aqui. ali e 
acolá- o seu apoio, a este ou àquele ele
mento, porque também terá o direito de 
desapoiar. Acho que a vossa posição será 
aquela *que ides encontrar no dever mi
litar." 

Mais tarde diria no Quartel do 12.° 
RI onde começara a vida militar: 

"A oportunidade e a necessidade 
corresponderiam, não ao simples desejo 
de tutelar a nação, mas em discernir a 
ocasião e o imperativo de uma atuação 
de emergência, a serviço da nação. Não 
se cogita, então, de as Forças Armadas 
substituírem as instituições e empolga
rem o Poder que deve governar o país, 
tendo-as inclusive sob c seu Supremo 
Comando. Trata-se, ao contrário, de uma 
linha de conduta militar, nada sinuosa 
ou aleatória, e nunca à mercê de inte
resses de grupos, fardados ou paisanos. 
Ao invés de militarismo, opera a mili-
tância numa situação excepcional e em 
auxilio às aspirações nacionais." 

Mas não ficariam nas palvras os 
cuidados do governo revolucionário no 
sentido de preservar da pecha do mili
tarismo a instituição militar. A elas se 
seguiriam os atas. A legislação revolu
cionária dispôs no sentido de que todo 
militar investido cm cargo efetivo fosse 
automaticamente transferido para a Re
serva, que o mesmo sucedesse ao militar 
e exercendo função civil há mais de dois 
anos, que se desse um prazo para a ter
minação dos direitos de passagem para 
a reserva com a idade de 25 anos e com 
uma ou duas promoções. Mais tarde, 
haveria também de dificultar, o quanto 
pôde, o acesso de militares aos governos 
estaduais, com c artifício do requisito 
do domicílio eleitoral. 

O PROBLEMA DO MILITARISMO 

Para quem nega o sol à luz do dia 
não valem fatos nem palavras. Primeiro 
os adversários e os banidos, depois os 
frustrados e ressentidos, compreenderam 
que, não podendo alcançar para satisfa
ção de seus desígnios, o objetivo maior 
de desfazer a coesão das Forças Arma
das, restava-lhes a força da idéias força 
do militarismo, com a qual se procura 
em toda parte, onde convém à esquer
da, lançar civis contra militares, enfra
quecendo as defesas da democracia. 

No Brasil, não se falou em muita' 
rismo quando, em 30, os tenentes subs
tituíram os governadores estaduais e, ao 
longo de mais de duas décadas, nas salas 
e ante-salas dos palácios fizeram car
reira que os levou a generais. Não se 
falou em militarismo quando alguns po
líticos correram para debaixo de nossas 
Armas, instalaram o que se chamou a 
República do Galeão e acenderam a fo
gueira dos três clubes militares para sal
var o país do "mar de lama." Nem quan
do se botaram os tanques na rua para 
dar posse ao presidente eleito e contes
tado. 

No mundo, se fala no militarismo 
americano, dizendo Fred Cook que "a 
América foi mudada, sem que o fato 
fosse reconhecido politicamente, de uma 
democracia lsolacionista « amante da 
paz para um Estado Militarista, cuja 

verdadeira intenção, confessada em mul
tas ocasiões e em toda a espécie de lou
cura, não é a preservação da paz, da 
lei. e da ordem no mundo, mas sim a 
extensão do nosso próprio sistema capi
talista ao mundo inteiro à custa do sis
tema comunista." Mas não se fala em 
De Gaulie, nem em suas intenções. 

São militaristas os coronéis gregos 
mas não o são os generais tchecos que 
exigiram a renúncia de Novotny. Diz-se 
militarista o governo de Onganía,"e não 
se diz o de Castro, mm o <ie Boume-
dienne, nem o de Nasser. 

Costuma-se situar o problema do 
militarismo no pleno exclusivamente po
lítico, o que é pou:o, emergencial e irre
levante. 

Os dicionaristas e enciclopedistas 
parecem não se haverem detido na boa 
conceituação do funômeno. limitando-se 
à cópia e repetição de verbetes que vèm 
de longe. 

Para Aurélio Buarqut de Holanda, 
Antenor Nascentes e Jaime Séguier "o 
militarismo é o sistema político em que 
predominam os militares ou que se apoia 
no Exército." Ora, sistema pressupõe or
ganização, institucionalização. Não cre
mos exista, em tempo de paz, sobre a 
face da terra um só sistema político que 
se apoie no Exército. O único é O' gover
no militar de tempo de guerra, institu
cionalizado para a administração do ter
ritório Inimigo ocupado. 

O Lelío Popular e o Larousse são um 
pouco mais cuidadosos, mas se situam 
também no campo político. Referem-se 
a predominância do Exército na gover
nança do Estado, em predileção pelí> 
poder militar e em sistema. 

Nota-se que nâo há qualquer .refe
rência ao aspecto sociológico. Vamos en
contrá-lo no Manual de Sociologia de 
Teobaldo Miranda Santos, com a defi
nição de militarismo como sendo o sen
timento ou a doutrina segundo a qual 
• força do Exército deve ser o principal 
sustentáculo do governo. 

Tais conceituações omitem ou r.ão 
tratam de forma cabal o fenômeno do 
militarismo, que se situa primordialmen
te no domínio da soeíolosia. 

Uma Nação ou um Exército não é 
ou não são militaristas, de uma hora 
para outra, para satisfazer os caprichos 
de mudança de posição,- ou de interes
ses, eu de objetivos, ou de táticas de • 

' um oportunista qualquer. O militaris
mo tem raízes históricas e sofre uma 
lenta evolução. 

No plano político, pode ser emer
gencial ou fisiológico. Compreende-se 
que, nos momentos de crise, de anar
quia e de-caos, em que tudo desmorona, 
resistam melhor as instituições mais sò-
lidamente organizadas, que fatalmente, 
assumirão, na emergência, a responsabi
lidade de ordenar a desordem. 

É o que assinalava Joaquim Nabuco: 
"No dia em que se fêz a República, viu-
se a nação pedindo o governo militar 
para salvar a unidade, por ser o espírito 
militar o mesmo de um extremo a ou
tro do pais, isto é, nacional. Estranho 
como isto pareça, o governo militar é, 
nos períodos em que o Exército se or
na a única força nacional • adquirt a 
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consciência disso, o meio de impedir o 
militarismo, vicio dos exércitos políticos 
e sem espírito militar" 

Entendo por militarismo fisiológico 
o daquelas nações que, afundadas, ain
da ou já, no caos, têm as suas Forças 
Armadas também no caos, prevalecendo-
se das vantagens da força para a sa
tisfação de seus torpes privilégios, 

O militarismo sociológico diz respei
to à mentalidade militarista do povo ou 
de suas Forças Armadas. É o da exa
cerbação da segurança, de Hitier ou, 
Mussoliní. O da psicose da informação, 
que a torna policialesca e totalitária, 
quando a informação na democracia é 
feita, sobretudo, de verdade. Ê o da cas
ta militar. Das famílias fechadas, dos 
militares maiormente aristocratas. Do 
autoritarismo. Da nobreza militar. Dos 
privilégios. Do sentimento de total su
perioridade. Do monopólio do patriotis
mo. Do isolamento e da auto-suficiência. 
O da rígida compartimentação dos nivels 
hierárquicos. O do preconceito social e 
do preconceito racial. 

Conceber-se a imagem de um mili
tarismo social, no Brasil, é viver no es
paço cósmico. Nosso Exército nasceu da 
solidariedade e da fraternidade de bran
cos, negros e indigenas, nas Bandeiras, 
em marcha no verde sonho das esmeral
das. Da união das três raças na guerra 
contra o invasor holandês e nas lutas 
nativistas. Mais tarde, o caldeamento se 
rèz ainda mas intenso com os mercená
rios estrangeiros, as" classes menos favo
recidas e os "voluntários" da Guerra do 
Paraguai- Em nosso século, o gênio e o 
patriotismo de um poeta lograram tor
nar o serviço militar obrigatório e uni
versal, fazendo-se, a partir de então, o 
Exército a instituição mais representati
va da nação brasileira, por isso que a 
única onipresente nos diversos níveis so-
rials e em todas as partes do território 
nacional. 

Quem parece ter visto com maior 
largueza o problema militarismo foi Vi
cente Barreto, Diz êle: "O fenômeno do 
militarismo aparece politicamente como 
o predomínio dos militares no governo; 
socialmente è o domínio de critérios e 
valores militares em uma nação; cultu
ralmente s.urge como o espírito e as 
atitudes mentais dos militares transferi
dos para a vida intelectual. O militaris
mo pode aparecer politicamente e não 
social ou culturalmente. Na Alemanha, 
por exemplo existe socialmente, mas não 
política ou culturalmente. No Brasil, 
atualmente, há uma expressão política 
e cultural não existindo, porém, social
mente. Esse fenômeno, portanto, não se 
confunde com as próprias Forças Ar
madas. Existe dentro delas, mas'não se 
identifica com elas.'Ocorre somente den
tro das FFAA mas não é uma conse
qüência necessária da organização « 
mentalidade militar. O militarismo é an
tes de tudo a crença numa sociedade fe
chada, onde ás divergências e inquietu-
des sociais são resolvidas pela força. Essa 
característica não é peculiar a todos os 
militares mas é uma conseqüência, uma 
deformação da mentalidade militar." 

Abro aqui um parênteses para lem
brar que no Brasil, as Forças Armadas, 

historicamente, sempre procuram par
ticipar da solução das crises, das diver
gências e inquietudes, pelo entendimento 
e pelo acordo, jamais pelo emprego da 
violência e da força. 

Parece-nos que as expressões políti
ca e cultural de um pretenso militaris
mo brasileiro, admitido como hipótese, 
seria meramente emergencial e decor
rente da característica de represemtati-
vidade do nosso Exército. Essa represen-
tatividade se afirma em todas as ativi
dades e em todos os setores do pensa
mento e da ação. Ninguém assinala, nem 
comenta, formação militar do liâer co
munista brasileiro, do Presidente do 
Partido da Oposição — o MDB — e de 
um dos principais teóricos da esquerda, 
best-selier nacional, antigo instrutor des
ta Casu. No entanto não se dispetisa 
nunca a menção aos postos dos minis
tros militares, ainda que há muito na 
reserva. 

Embora nâo avalizando totalmente 
os conceitos, cumpre-nos meditar sobre 
o pouco de verdade e de advertência des
sa grande inteligência a serviço de uma 
grande ambição: 

"Pois a primeira vítima.do militaris
mo é a unidade militar. O primeiro efei
to do militarismo é o surgimento do an-
«militarismo, essa outra ameaça ao Bra
sil, esse outro mal que não devia nun
ca surgir, mas já surgiu, por força do 
militarismo. "E mais" a primeira' vitima 
do militarismo é o povo em geral. Mas 
nem o próprio Exército escapa aos efei
tos desagregadores do militarismo. Ao 
sopro esbsriilizante do militarismo cres
tam-se a disciplina, a unidade e a pró
pria razão de ser das Forças Armadas, 
que têm de ser estimadas, não temidas 
pelo povo." ' 

Ao termo destas considerações so
bre A Revolução e o Militarismo, desejo 
dizer-vos que não creio, para ho'je, nem 
para amanhã, em um militarismo bra
sileira, nem político, nem social, nem 
cultural. 

Porque penso com Ivã Pedro de Mar
tins: "Nem mesmo a crescente profis1-
sionalização dos militares-conseguíu des
truir de todo o fenômeno inicial t a se
dimentação histórica de uma consciên
cia cidadã — quase civil — entre os com
ponentes do nosso oficiailato." 

Porque vejo o nosso Ministro, en
grandecido, na reverência e no respeite 
ao Legislativo, apressar-se em atend 
ao chamamento do Senado • afirmai..^ 
"Porque considero que os problemas da 
Nação a cujos interesses todos nós ser
vimos, tanto os ilustres representantes 
nesta Casa, aos quais venho agora pres
tar informações, como os Ministros de 
Estado, que temos a obrigação legal « o 
interesse responsável de prestá-las é que 
aqui estou, em obediência a sábio pre
ceito constitucional." 

Porque vejo dia a dia o lüxército 
buscar os homens que são a sua alma — 
a sua razão de ser — em todas a* ra
ças, em todas as classes e em todos os 
quadrantes, fazendo disso a sua força. 

Porque temos a convicção de que o 
militarismo político, social ou cultural, 
sendo a negação do princípio da igual
dade, é a negação da democracia. 

E porque confio na solidez deste 
pensamento do Presidente Costa e Sil
va: "Jamais as Forças Armadas lutaram 
pelo poder e sempre se sacrificaram para 
invedir que a desordem « o descaminho 
levassem este país à anarquia. Jamais 
o Exército fêz revolução pela revolução. 
Jamais saiu do quartel para se apoderar 
do poder. Mas o que êle não pode é sair 
da anarquia para entregar o país à anar
quia, O que êle jamais pode consentir é 
que ás coisas voltem ao primitivo esta
do de desordem, de anarquia e de caos," 

CONCEITUAÇÃO 

Todos nós temos a total convicção 
de que esta Nação continuou sua sofri
da evolução democrática e repeliu o ca
minho do socialismo amárquico-eriou-
lo por que fexistem soldados verdadeiros. 

E soldados iguais ao povo, no ser, 
no estar, no sentir, no pensar e no sofrer. 

Soldados que refletem a alma da 
nacionalidade, as aspirações nacionais 
mais autênticas e a solidariedade das ge
rações — o salto para o amanhã sem o 
sacrifício do hoje e sem a negação dos 
antepassados. 

Soldados de vocação eminentemente 
democrática, que amam a liberdade e a 
igualdade, e que abominam o arbítrio, a 
violência, a prepotência e não aceitam 
o labéu do militarismo. 

Esta é a casa em que se lapidam a 
base filosófica, o moral e a*doutrina do 
Exército Brasileiro, o que vale dizer sua 
alma, o seu caráter, a sua inteligência. 

No passado, teve inteligência, cará
ter e alma para bem servir e cumprir o 
seu dever. 

A Revolução de março fê-la ainda 
melhor. 

Ncsso dever é servir ainda mais e 
melhor ao Exército, ao povo e à Pátria, 
acima das paixões, dos apetites, das in-
compreensões e dos ódios, com os olhos 
voltados para o futuro. 
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filosofia da guerra 
A concepção marxista-leninista das 

relações internacionais, na sua mais re
cente versão, a luta de classes foi trans
ferida para a esfera internacional. As 
nações são as diferentes classes sociais 
«m conflito. Haveria, de um lado, na
ções desenvolvidas e capitalistas, nações 
vivendo num estado de para-sitismo in
ternacional, nações industrializadas da. 
Europa e da América do Norte que re
presentam a classe burguesa explorado
ra. E haveria, do outro lado, nações po
bres, subdesenvolvidas, nações que re
presentam o proletariado internacional. 
Em outras palavras, a tese marxista-le
ninista moderna contempla o mundo 
soo a forma de um conflito de propor
ções gigantescas entre o Ocidente bur
guês e capitalista, e a massa imensa 
das nações dos três continentes, que se 
devem unir sob a liderança marxista 
para levar adiante a revolução mundial 
e impor a nova ordem internacional so
cialista. Essa. em sua essência, a tese 
<jue se depreende da Conferência Tri-
continental de Havana, dos escritas de 
Mao Tsé-tung e Lin Píao, e das concep
ções adocicadas e alaranjadas relativas 
ao conflito Norte-Sul. Acrescente-se 
que, nessa tese marxista de um conflito 
mundial de classes, transferido para.o 
domínio das relações internacionais, en
contramos desde as posições amenas de 
um socialismo democrático e mesmo 
pseudocristão, tendentes a resolver o 
conflito por meios pacíficos e legais, e 
se possível dentro dos generosos qua
dros das Nações Unidas — até a posi
ção radical da esquerda revolucionária, 
representada pelos chineses, para a qual, 
citando Mao, "o poder político é gerado 
no cano de um fuzil. " 

Vale dizer que a controvérsia entre 
comunistas chineses e russos não afeta 
o objetivo comum, que é a revolução 
mundial, mas apenas a escolha de mé
todos. Os soviéticos representam hoje 
uma nação relativamente estabilizada 
cm seu progresso econômico e social. 
Tendo alcançado um alto índice de in
dustrialização e um elevado padrão de 
vida, seria certamente forçar a expres
são chamá-la de potência proletária. 
Como potência interessada na manuten
ção de um relativo statu quo cresce ne
la a contradição entre seus interesses 
nacionais imediatos e materiais na base 
de julgamentos clássicos de política e 
diplomacia, e o fermento revolucionário 
que a poderia induzir a aventuras. Essa 
contradição tornou-se patente a partir 
da crise dos foguetes em Cuba. Muito 
explica da atitude soviética em relação 
ao conflito do Vietname e, mais ainda, 
em relação aos acontecimentos recentes 
no Oriente Prójtlmo. A contradição ten
derá a aumentar ã medida que os pró
prios sucessos industriais da URSS e seu 
propalado aburguesamento, fôr des
gastando a dinâmica revolucionária. A 
situação atual é a de um compromiseo 
entre o conceito de coexistência pacifi
ca de sistemas sociais e políticos dife
rente», e a declaração de que essa coe

xistência não se aplica às chamada» 
guerras de libertação nacional dos po
vos, ditos oprimidos, contra seus opres
sores ditos imperialistas. 

Resta, portanto, como exposição 
mais clara do princípio geral da guerra 
revolucionária, a tese chinesa que en
contra sua mais perfeita formulação em 
artigo famoso, publicado em setembro 
de 1965, pelo Ministro da Defesa de Pe
quim e herdeiro presitntivo do camara
da Mao, o Marechal Lin Pião. Para Lin 
Piab, "a tomada do pode pela força ar
mada, a solução dos conflitos através-
da guerra, é a tarefa central e a mais 
alta forma de expressão da/ revolução." 
A tese prevê a extensão ao âmbito uni
versal da teoria, originada no pensa
mento de Mao Tsé-tung, que prevê "o 
cerco das cidades pelas áreas rurais." 
"Tomando o globo em sua totalidade", 
escreve Lin Pião, "se a América do Nor
te e a Europa Ocidental podem ser cha
madas as cidades do mundo, então a 
Ásia, a África e a América Latina cons
tituem as áreas rurais do mundo." A 
revolução mundial contemporânea apre
sentaria, conseqüentemente, o quadro de 
um cerco das metrópoles industriais do 
Ocidente pelas áreas rurais do mundo 
subdesenvolvido tricontinental. Essa 
guerra revolucionária, conduzida sob a 
forma de guerrilhas segundo os princí
pios do próprio Mao Tsé-tung e de seu 
discípulo argentino, Che Guevara, deve
rá têr, segundo seus propugnadores, o 
resultado de provocar a ruína econômi
ca, política e militar do Ocidente, "pela 
inexorabilidade das leis históricas" que, 
segundo eles, "são independentes da von
tade dos homens." 

Ê evidente que se, de um lado, in
correm os russos em contradição ao de
sejarem, por efeito de seu próprio suces
so material interno, encontrar um ter
reno de compromisso entre áeus inte
resses nacionais imediatos e os ideológi
cos, noutra contradição incorrem os chi
neses ao pretenderem, em pleno século 
vinte e não obstante a importância in
discutível da indústria na doutrina e na 
prática marxistas que as chamadas to
nas rurais do Terceiro Mundo possam 
vencer militarmente as metrópoles in
dustrializadas do Ocidente. 

Mas ' tais contradições resultam to
das de uma circunstância do mundo mo
derno que não foi prevista nem por Marx 
nem muito menos por Lênine, e sobre a 
qual vale insistir pois coloca todo o ar-
razoaáo da revolução mundial sob uma 
perspectiva absolutamente nova: o em
bate nuclear. 

As técnicas de guerra revolucionária 
e de agressão subversiva constituem 
uma conseqüência direta do embate nu
clear c da estratégia de dissuasão oci
dental, garantida pelos sistemas de 
alianças para a segurança coletiva. Tra
ta-se de uma maneira de contornar as 
premissas de coexistência pacífica, isto é, 
de prosseguir com os propósitos da re
volução mundial sem desencadear, ao 
mesmo tempo, um confronto nuclear sus
ceptível de resultados cataclismicos. E' 
fácil de compreender que quanto mais 
ricos, mais satisfeitos, mais avançados" e 
civilizados serão os povos, menos interes
se terão em arriscar suas conquistas 
num conflito desse tipo. E' por esse mo
tivo também que os povos mais atrasa
dos, menos desenvolvidos, mais ignoran
tes e insatisfeitos serão aqueles que re-
veram menos escrúpulos em acenar com 
o armamento atômico. Teriam menos a 
perder. Os chineses já declararam, pela 

boca de seus lideres, que o armamento 
nuclear é um tigre de papel. Na hipó
tese de uma guerra em que fossem usa
das essas armas, a China poderia per
der duzentos ou trezentos milhões de 
habitantes mas sairia do conflito ainda 
mais populosa do que seus adversários, 
resolvendo Inclusive o seu próprio pro
blema de explosão demográfica. Segun
do esse ponto-de-vista, o capitalismo é 
que sairia derrotado e sobre as ruínas 
deixadas pelo holocausto se poderia 
construir uma nova sociedade, melhor e 
mais justa do que a antiga... 

ú 

A estratégia da guerra revolucioná
ria ou guerra de guerrilha se tem de
senvolvido aos poucos. Sua concepção 
é recente e sua aplicação está sendo ex
perimentada no Vietname. Na fase que 
se sucedeu imediatamente à Segunda 
Guerra Mundial, a expansão da URSS 
como potência imperialista que se uti
lizava do dinamismo de uma ideologia 
revolucionária, se íêz através dos méto
dos clássicos do golpe de estado e da 
intervenção armada. Esses métodos fo
ram empregados para a derrubada dos 
governos dos países ocupados pelo Exér
cito Vermelho — o exemplo clássico é 

. o golpe de estado de Praga em 1948, que 
satelizou a Tcheco-Eslováquia; também 
para a supressão de revoltas Internas, 
como foi o caso de Budapeste em 1956; 
mas, sobretudo, na tentativa de arredon
dar a sua esfera de influência, como 
• ocorreu na Coréia em 1950. 

O caso coreano é importante por
que constitui uma etapa. A estratégia 
da agressão militar direta por métodos 
convencionais alcançou seus limites, 
para os russos, no momento em que os 
americanos, em rápido rearmamento 
convencional, readquiriram o necessário 
instrumento flexível de dissuasão. A Co
réia testemunhou também os limites 
políticos de utilização do instrumento 
nuclear de dissuasão. Parece hoje cla
ro que a grande controvérsia que opôs 
então o General MacArthur ao Presi
dente Truman se originou na tese do 
primeiro de que o monopólio americano 
da bomba, então prestes a desaparecer, 
deveria ser efetivado naquela península 
para conter as hordas chinesas, envol
vendo sê necessário a URSS numa guer
ra preventiva e antecipando assim o 
aparecimento do armamento nuclear 
soviético. Os limites políticos eram cons
tituídos por esse outro imponderável da 
situação internacional, fator misterioso 
e Inerente à própria condição existen
cial do Ocidente democrático: a opinião 
pública A opinião pública, interna e 
internacional, representa manifesta
mente o fator psicossocial decisivo co
mo contrapartida do embate nuclear. 

Duas 'outras formas de agressão e de 
conflito sobrevivem: o golpe de estado e 
a guerra-reldmpago. São formas desti
nadas a estabelecer um fato consumado 
com tamanha rapidez que não dê tempo 
para a intervenção das grandes potên
cias, nem para o exercício de pressão da 
opinião pública mundial através dos or-

, ganismos de segurança das Nações Uni
das, Sem sucesso, entretanto, se tem re
velado limitado e o seu manuseio pe
los marxistas não tem sido suficiente
mente hábil. Na verdade, alguns exem
plos recentes demonstram que as con-
tramedidas postas em prática pelas for
ças democráticas têm, essas sim, se va
lido do elemento de rapidez, surpresa e 
iniciativa para prevenir o adversário. 
Quero citar o caso da Indonésia, quan
do um golpe comunista, encabeçado pe
lo PKI com a guarda de Sukarno, e 
provavelmente inspirado pelo próprio 
Sukarno, foi frustrado no último mo
mento. Quanto à guerra relâmpago, te
mes dois exemplos, também recentes mas, 
a nosso ver, lnconcludentes. pois afetam 
principalmente interesses locais, não obs
tante o envolvimento das desavenças no 
quadro geral da bipolarização ideológi
ca do mundo: refiro-me à guerra entre 
a índia e o Paquistão, há dois anos; c 
a campanha relâmpago de Israel em 
1967. derrotando seu* adversários árabes. 

Mas, não obstante a viabilidade des
sas soluções para os atritos mais violen
tos, continuo acreditando que a guerra 
de guerrilha, de utilização prática sobre
tudo nas áreas tropicais tímidas e mon
tanhosas e pouco desenvolvidas, repre
senta a nova forma d* combate adap
tada pelos marxistas revolucionários às 
circunstâncias momentâneas do equilí
brio internacional e destinada a atingir 
seus objetivos, sem ameaça excessiva de 
um confronto nuclear entre as duas su
perpotências. A guerra revolucionária do 
Vietname é provavelmente a forma-tipo 
que ela tomará. Trata-se de um teste. 
E!a objetiva, com efeito, — L°) contor
nar o sistema militar defensivo de se
gurança coletiva, montado pelos ame
ricanos desde o Atlântico Norte até o 
Extreme Oriente; — 2°) escapar ao 
sistema de sanções e de controle das 
Nações Unidas que, como se sabe. se têm 
manifestado totalmente incapazes de 
contê-la: — 3.°) atingir a uma profun
didade psicológica- para a qual os po
vos democráticos não estão preparados, 
pois utiliza a arma da propaganda com 
cujo manuseio o" marxistas estão admi-
ràvelmente familiarizados — nesse sen
tido ela se desenvolve não apenas nos 
campos de batalha do Vietname, mas no 
terreno das controvérsias de opinião pú
blica nos próprios Estados Unidos e em 
todo o mundo livre; — 4.°) oferecer 
a única alternativa para um país sub
desenvolvido e agrário enfrentar, ao abri
go das montanhas e das florestas, a 
imensa superioridade material de um 
exército moderno: trata-se na verdade 
de um confronto entre a massa humana 
rural e os recursos tecnológicos mais 
avançados das nações industriais. 

A alternativa é a guerrilha urba
na. Esta seria utilizada nas grandes ci
dades da Europa e da América do Norte. 
Os dois exemplos que existem — as de
sordens nos guetos de negros, nos Es
tados Unidos; e a miní-r evolução de 
Paris, em maio último — são lnconclu
dentes. Ê pouco provável que se consiga 
sucesso com barricadas românticas di
ante dos recursos militares com que con
ta um Estado moderno: a técnica do 
golpe de estado terá que ser readaptada. 

A situação atual, tal como acabamos 
de expor, configura condições objetiva» 
com as quais st defronta o pensamento 
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revolucionário teórico que objetiva a 
transformação catastrófica do mundo. 

FILOSOFIA DA REVOLUÇÃO 
MUNDIAL 

Diante do quadro de embate atômi
co e de guerra subversiva, quais as ten
dências que podem exercer sua influên
cia sobre o pensamento revolucionário? 
Quais as idéias que exprimem a tensão 
mórbida, a agitação esquizofrênica da 
alma moderna? Estamos no tempo de 
Auschwitz, da bomba atômica, do esta
do totalitário, da massificação do ho
mem, da explosãp demográfica e dos 
contrastes aberrantes de luxo e miséria 
que dão um tom apocalíptico aos dias 
em que vivemos. E' o tempo do existen-
ci&lismo • do utopiamismo nsomarxis-
tas, do frenesi nietzschiano, do caboti-
nismo sartriano, do erotismo marcusia-
no. O agnosticiamo religioso coincide 
com o gnostieismo político e filosófico. 
Como esse pensamento nvultiforme, qua
se todo êle pseudo-religioso e absolutís-
ta, exerce sua ação sobre o impulso re
volucionário mundial? Como procura re
solver os problemas imensos do mundo 
atual pela sua transformação catastró
fica e apocalíptica? 

Válida e úti! será uma tentativa de 
orientação sobre a filosofia da revolu
ção moderna, em termos do que se po
deria considerar uma secularização ra
dical da mensagem cristã, como dinâmi
ca da história ocidental. Façamos uma 
análise metodológica das tendências fi
losóficas da subversão do mundo, como 
consteladas em três grupos principais 
de heresias: as da Fé que, partindo do 
cogito cartesiano, atingiram o totali
tarismo da Razão, de Hegel, o qual, por 
conversão dialética, desencadeou as for
ças mais irracionais da ideologia que 
o mundo jamais conheceu As do Amor 
que, através do gnostieismo erótico e do 
romantismo de Rousseau, vieram ter
minar nos fenômenos anárquicos que M 
manifestam por tótia a porte, especial
mente entre a juventude (há uma co
munhão essencial entre a Guarda Ver
melha chinesa, os universitários de Ber-
keley e os da Sorbonne, turcos, mexi
canos, dinamarqueses, alemães e o que 
fôr). E, finaàmente, as da Esperança, 
transformada na expectativa da utopia 
concreta de todos os movimentos par
tidários milenaristas. 

HEGEL E O TOTALITARISMO 
DA RAZÃO 

A transformação do Racionalis-
mo em ideologia culmina com o pen
samento de Hegel, o qual conduz a 
Marx. O hegelianismo ainda é determi
nante na filosofia política moderna, ra
zão pela qual consideramos válida a sua 
presença neste contexto. A possessão de 
Hegel pela visáo g.nóstica de um reino 
do Geist (da Razão, do Espírito ou do 
Logos) teve um impacto profundo e dos 
mais infelizes sobre a vida política mo
derna, pois é sobre o filósofo que, até ho
je, se fundamentam os princípios ideo
lógicos tanto do fascismo quanto do co
munismo. 

O que é alarmante em Hegel é co
mo um total relativismo objetivo se 
combina com o absolutismo do pensa
mento subjetivo. De acordo com o pen
samento dí Hegel era tão impossível 
transcender o pensamento contemporâ
neo quanto, para um indivíduo, pular pa
ra fora de seu tempo e "saltar sobre Rho-
des". Hegel denunciou a "lei do coração 
e do delírio da auto-suficiència", criti
cando "o divórcio com a realidade que 
vai a ponto de atacar e destruir a or
dem real das coisas." A lei do coração é 
a "perversão íntima de si mesma, a 
consciência enlouquecida, sua própria 
essência ao mesmo tempo não essência, 
sua realidade • diretamente a irrealida
de." Entretanto, depois de assim conde
nar em termos tão inequívocos a Lei do 
Coração, isto é, o domínio da razão pe
los impulsos emocionais oriundos do In
consciente, depois de haver afirmado 

em termos tão candentes o relativismo 
absoluto do julgamento, depois de haver 
pronunciado o famoso postulado de que 
o real é o racional, Hegel, atreveu-se a 
saltar sobre Rhodes com o mais estu
pendo salto mortal, fazendo de sua fi
losofia o fim absoluto de toda a filo
sofia. 
%» Foi assim que Hegel inventou a "la
vagem do crânio" através do que Orwell 
descreveu 'em 1984) como a técnica do 
noüble-think: a paz é a guerra, o preto 
é branco, a mentira é verdade. Inventou 
também o tipo de quebra-cabeça, arma 
absoluta para a dialética propagandísti-
ca contra qualquer tipo de contradição, 
que seria manejada com mestria por 
marxistas e freudianos. Quando se con
tradiz um marxista com senso comum, 
retruca logo com o martelo fulminante:^ 
"você pensa assim porque sua opinião é 
determinada . pela sua consciência de 
classe alienada." O Intelectual burguês 
se torna assim, imediatamente, proletá
rio portador da verdade absoluta. Quan
do se contradiz um freudiano como bom 
senso, observando que um charuto não 
é necessariamente um símbolo fàlico, êle 
responde: "Você não está percebendo que 
o charuto é um phaillus porque a sua 
censura inconsciente cria resistências a 
essa idéia..."_ 

Essa forma de dialética resulta da 
filosofia hsgeliana que, para usar uma 
expressão francesa, é tirée par les che-
veux... A dialética de Hegel lembra a 
história daquele outro incomparável he
rói germânico, o Barão de Munchausen. 
Esse aventureiro extraordinário viajava 
um dia a cavado e, deparando-se com 
um rio caudaloso sem ponte paia atra
vessar, resolveu o problema de maneira 
exemplar: apertou o cavalo entre suas 
fortes e musculosas pernas, agarrou os 
cabelos e os puxando violentamente para 
cima, num súbito movimento ascenden
te do Geist, carregou cavalo e tudo por 
sobre as águas do caudaloso rio, como se 
fosse o estreito de Rhodes. 

Hegel afagou a convicção de que os 
fatos de "mera existência", Dasein, de
monstravam apenas a incapacidade da 
natureza de compreender os seus con
ceitos geniais. Naturalmente. A filosofia 
de Heged representa um esforço impos
sível com o propósito de encontrar um 
ligaone racional entre esses dois opostos 
irreconciliáveis; a realidade cio que é e a 
imagem subjetiva, puramente intelec
tual, do que deveria, ser. Nessa tentati
va, o hegelianismo se transformou numa 
espéoie de doença mental. Como con
fessou Max Eastman: "Não se pode sa
ber o que é até apanhá-la, e então não 
se pode mais saber o que é porque dela 
já se está sofrendo." 

Os resultados lamentáveis dos esfor
ços intelectuais de Hegel não tardaram 
a se manifestar. Certo estava Heine ao 
profetizar os tempos terríveis em que os 
discípulos de Kant, Fichte e Hegel des
ceriam sobre a civilização para extermi
ná-la. Já se disse que a Batalha de Sta-
lingrado foi um conflito gigantesco en
tre os braços esquerdo e direito de Hegel. 
Mas, de qualquer forma, no momento 
atual em que o recurso às formas con
vencionais de guerra se torna cada vez 
mais perigoso, o perigo é justamente o 
recurso ao tipo de proselitismo pela pro
paganda ideológica "dialética": a fé ê 
adquirida por uma verdadeira pomessão 
de feitiçaria neffra. Um incubo ideológi
co adquire domirúo sobre a alma coleti
va e esta passa a ser um instrumento 
nas mãos da burocracia tirânica que 
empolga o estado totalitário. 

A REVOLUÇÃO ERÓTICA 

No segundo grupo de heresias revo
lucionárias vamos colocar as eróticas. 
Para o entendimento exato do que seja 
a revolução sexual de nossos dias e a 
contaminação do marxismo pelo frau-
dismo é necessário relacionar o fenôme
no com outros movimentos culturais do 
passado. A p e s a r de sua novidade, 
possui fundas raízes no Inconsciente co
letivo do mundo ocidental. 

A caracterização principal dessas 
heresias é a exaltação excessiva e a con
cretização do Amor. Outra característi
ca: a inimizade para com o Pai, consi
derado um deus hebraico, tirânico e ciu
mento. O que sempre fizeram os here-
ges eróticos é desintegrar o Amor de sua 
transcendência no Ser divino, sexuall-
zá-lo completamente, tendo como con
seqüência a dissolução da família e da 
ordem jurídica e moral. Os gnósticos 
adamitas andavam nus já no terceiro 
século de nossa era, celebravam comu
nhões sexuais como os hippies, entrega
vam-se a rituais orgiástlcos e acredita
vam que o Paraíso terreno, anterior ao 
pecado, havia sido reconquistado. 

Temos a impressão de que o erotismo 
está representando um papel decisivo no 
grande drama que a época contemporâ
nea testemunha. Mas as origens ime-
diatâís do fenômeno se encontram no 
movimento romântico que transfigurou 
filosófica e literalmente o arquétipo 
de Eros. 

Os séculos XVII e XVIII haviam cons
tituído a Idade da Razão. Os enciclo
pedistas franceses haviam pregado, em 
nome do bom senso e da razão, a refor
ma das instituições e dos costumes. Mas 
foi Rousseau que fermentou as idéias 
revolucionárias, destinadas a desenca
dear o terror revolucionário. Foi êle que 
transferiu o sentimento para o domínio 
da política, da sociologia e da educação, 
tocando em profundidades reprimidas 
que, surpreendentemente excitadas, iam 
levantar a grande maré romântica. Por 
isso alarmou seus contemporâneos, co
mo Diderot e Voltaire, que reconhece
ram com horror os perigos de sua filo
sofia irracionalista. 

Estraçalhada entre Razão e Senti
mento, a França conheceu a crise de 
violência histérica que ainda chamamos 
de Revolução Francesa. Os mais exal
tados jacobinos foram procurar uma 
prostituta de Le Halles e entronizá-la 
como personificação da Décsse Raison 
na Catedral de Notre Dame, transforma
da em templo ateu. O frenesi culminou 
e se dissipou com a epopéia napoleô-
nica. 

O romantismo alimentou-se poste
riormente das frustrações da epopéia e 

perdurou, como elemento dinâmico, até 
a revolução de 1848. Na Alemanha, a va
ga romântica se transformaria em me
tafísica na doutrina dos filósofos idea
listas, estabelecendo uma estranha ali
ança com o monstro militarista que 
crescia na Prússia. Mas era ainda so
bretudo na literatura, na poesia e no 
romance que os tuberculosos apaixo
nados da WeZf.se/imerE procurariam ex
primir-se —até fenecer sob o impac
to da reação do puritanismo vitoriano 
e da arregimentação do estado indus
trial, vitoriosos na segunda metade do 
século. 

Política e socialmente, o sonho ro
mântico maniíestar-se-ia na obra de 
homens como Fourrier e Proudhon. O so
cialismo em seus primórdios. Mas foi so
bretudo no culto irracional da Pátria 
que o amor coletivo se manifestou com 
maior ardor, excitando os impulsos eró
ticos que lentamente surgiam do incons
ciente coletivo e preparando as explo
sões guerreiras do século XX. 

OS GNÓSTICOS LUBRICOS: 
MARCUSE E REICH 

Não foi porém em Paris mas, para
doxalmente, na mais lógica, pragmática 
e puritana das sociedades, a americana, 
que a revolução erótica da juventude de 
1968 ia encontrar os seus mais ardentes 
psychopompos ou guias espirituais — 
ambos também, paradoxalmente, ale
mães : Herbert Marcuse e Wilhelm Reich. 

Em artigo que publiquei no caderno 
deste mesmo jornal a 7/8 de julho pas
sado, ocupei-me do pensamento de Mar
cuse como o grande profeta da nova 
ideologia freudo-marxista, destinada, a 
meu ver, a substituir o marxismo orto
doxo como alavanca revolucionária nes
ta segunda metade do século, sobretudo 
nas grandes metrópoles da Europa e 
América. Marcuse efetua a total con
versão do Geist hegeliano em Eros dio
nisíaco, pela concretização psicanalítica 
do complexo de Édipo: mata o Pai (o 
Logos) e copula com a Mãe (a Natureza 
inconsciente). O resultado procurado é 
a derrubada de todas as estruturas (pa
lavra da moda), o fim do sistema, a sub
versão do establishment, a redução da 
cultura a uma vasta bacanal do uni
verso. 

Uma perspectiva desse tipo não 
agrada evidentemente às estruturas, 
principalmente à mais monolítica, infle
xível e reacionária de todas, que é a bu
rocracia dos Partidos comunistas. Mar
cuse foi por isso denunciado no Pravda 
como agente provocador da CIA. Teriam 
também por isso razão os que conside
ram os proletários sindicalizados da Eu
ropa como definitivamente ultrapassa
dos, em termos revolucionários. Seus 
líderes são gordos, casados, elegante
mente vestidos, bem raspados e pentea
dos, irremediavelmente aburguesados 
chegam até a tomar banhO! O fermento 
da revolta tem de ser procurado entre 
os negros, os árabes, os homens de côr 
tropicais que nunca foram subjugados 
pelo método cartesiano e que prosperam 
e se reproduzem na exitação prolífica 
da explosão demográfica. Erotismo e 
subdesenvolvimento. Ou então serão 
mesmo os jovens na agitação da puber-
dade, incapazes de fixar num objeto nor
mal único a sua sexualidade borbulhan-
te. Ou entãç o artista boêmio. O inte
lectual frustrado. O playboy ocioso. To
dos protótipos de puer aeternus que a 
psicologia analítica reconhece como in
capazes de sobrepujar a situação edjpia-
na. Revolução e incesto materno. Mar
cuse oferece como paradigmas de com
portamento as figuras simbólítfas 1 
Narciso e Orfeu: o primeiro simbolizaria o 
o onanismo intelectual e o segundo a 
pederastia ideológica da nova esquerda. 
. O outro pan-sexualista da ala radi-_ 
cal do íreudo-marxlsmo que também é 
profeta dos rapazes zangados de 1968 
e dos artistas da avant-garde de Green-
wich Village, Montparnasse e Chelsea, 
chama-se Reich. O indivíduo é interes
sante e seu objetivo sintomático. Aus
tríaco de nascimento, foi companheiro 
de Arthur Koestler numa célula comu
nista de 1930, depois de ser discípulo de 
Freud, E' Koestler que, na sua contri
buição ao livro O Deus que Falhou, nos 
conta o seguinte: "Lembro-me de W.R., 
fundador e diretor do Sex-Pol (Institu
to de Política Sexual). Era um marxis
ta freudiano... Publicou um livro inti
tulado A Função do Qrgasmo no qual 
expôs a teoria de que a frustração se
xual do proletariado contraria a sua 
consciência política; somente através de 
uma descarga completa e desinibida do 
impulso sexual, poderia a classe operá
ria realizar as suas potencialidade re
volucionárias e missão histórica." 

A tentativa de Reich de fundir freu-
dismo e marxismo não foi, porém, bem 
sucedida. Moscou qualificou seus escri
tos de "lixo" e a Associação Psicanalíti
ca expulsou-o. 

A contribuição Inicial de Reich pa
ra a Psicanálise do Caráter (1933) fora 
positiva e é até hoje respeitada. Não 
tardou porém a descambar para a pa
ranóia. Emílio Mira y Lopes escreve em 
sua Avaliação Crítica das Doutrinas Psi-
canaliticas: "Se antes foi considerado 
como um psicanalista genial, hoje é ti
do por muitos rle seus próprios colegas 
como um caso de parafrenia sistematiza
da, de Invenção..." Passou a atribuir 
as neuroses (com exceção evidentemen
te da sua própria) à falta de satisfa
ção sexual. Proclamou a revolução se
xual, pregando a aíiarquia no domínio 
moral e político, e acabou fundando nos 
Estados Unidos, que o acolheu cm 1939, 
o Instituto de Orgônio, destinado a 
vulgarizar as suas teorias concernentes 
ao papel transcendente e absoluto do 
coito. 

Reich postula a existência de uma 
energia vital e cósmica, de cõr azul, que 
chama de Orgónio a qual se manifesta 
na natureza de várias formas, como nos 
furacões e nas auroras boreais, nos ter
remotos (que seriam "abraços sexuais" 
da natureza) e nas galáxias (que seriam 
criadas por um orgasmo astronômico) 
— e no próprio homem no momento 
preciso da união sexual. Para acumular 
a energia oigasmática, Reich inventou 
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