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RESUMO O artigo tem como propósito flexibilizar as fronteiras entre o
“intelectual” e o “político” Afonso Arinos, desenvolvendo o argumento de
que seus textos — as Memórias, as biografias ou seus discursos como
parlamentar — obedecem a um mesmo desiderato, reproduzem um
mesmo estilo e preservam a fidelidade a valores e princípios da cultura
clássica. Tais procedimentos revestem sua face “moderna” de notável
singularidade e revelam a importância da retórica para a formulação de
seu projeto político.

Palavras-chaves Afonso Arinos- classicismo- retórica

ABSTRACT This article intends to make more flexible the borders be-
tween the “intellectual” and the “political” Afonso Arinos by developing
the argument that his works — whether the memoirs, biographies, or
parliamentary speeches — all have the same purpose: to reproduce
the same style and preserve a faith in the values and principles of clas-
sical culture. This allows one to attribute to him a uniquely “modern”

* Agradeço a amiga Heloisa Starling pelos preciosos comentários à versão preliminar deste texto. Foram o
estímulo para a (re)formulação de algumas interpretações. Confesso que o título do artigo é uma tentativa de
responder a uma de suas inúmeras “provocações”.
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aspect and reveal the importance of rhetoric to the formulation of his
political project.

Key words Afonso Arinos, classicism, rhetoric

“Digo bem tradição, porque esta palavra foi sempre entendida em
Minas, no seu verdadeiro significado, que não é imobilismo mas,
ao contrário, movimento constante e entrega sucessiva entre as
gerações. Nós, mineiros, somos conservadores e tradicionalistas,
mas só conservamos o imperecível, enquanto as inovações, em
cuja primeira linha sempre a História brasileira nos encontrou, as
transmitimos, por tradição, ao futuro.”

(Afonso Arinos. Discurso de posse
na Academia Mineira de Letras.)

Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990), intelectual e homem pú-
blico, membro de tradicional família mineira cuja presença na cena polí-
tica nacional e internacional acompanha a História do Brasil desde as
primeiras décadas da República até o final do século passado, não me-
receu ainda estudos consistentes que submetam suas idéias e atuação
política à análise crítica.1

Esse contraste entre a projeção do personagem2  e a carência de
reflexão a respeito, não se restringe somente ao político Afonso Arinos;
estende-se também ao escritor, pois ele dedicou-se à história, à biogra-
fia, à crítica literária e ao direito. À extensa produção nesses campos,
deve-se ainda acrescentar suas narrativas de viagem e os volumosos
livros de memórias, estes prefaciados, entre outros, por Alceu Amoroso
Lima, Carlos Drumond de Andrade, Odílio Costa Filho, Francisco de As-
sis Barbosa e Pedro Nava. Esse descompasso pode ter explicações va-
riadas, mas que não diminuem a estranheza face a essa ausência que,
por outro lado, abre perspectivas de estudo muito estimulantes.

1 É escassa a relação de textos sobre Afonso Arinos e inclui, entre os mais significativos, o verbete no Dicioná-
rio Histórico Biográfico Brasileiro. Vol.I. Forense Universitária, 1981; as coletâneas de Alberto Venâncio Filho
e outros.Afonso Arinos na Unb, 1981, reunindo as comunicações do Seminário organizado naquela universi-
dade e de Aliomar Baleeiro (org) As tendências atuais do Direito público, estudos em homenagem ao profes-
sor Afonso Arinos, 1976 e os artigos de José Guilherme Merquior e Verena Alberti. Afonso Arinos de Melo
Franco, Filho, a ele dedicou dois capítulos em seu Livro Perfis em Alto relevo, publicado pela Editora Paz e
Terra, 2002

2 Afonso Arinos foi Deputado Federal eleito em três legislaturas, Senador e Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado Federal, Ministro das Relações Exteriores, Membro da Academia Brasileira de
Letras, professor da Universidade do Rio de Janeiro e da Universidade do Brasil, professor visitante na
Sorbonne, em Buenos Aires.
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A par dessa frágil fortuna crítica, que não produziu interpretações
polêmicas nem alimentou debates acerca do personagem e de sua obra,
restam as imagens que ele próprio construiu em suas memórias3 , em
seus relatos de viagem e em depoimentos4  a entrevistadores. Contudo,
esse material, apesar de riquíssimo, não supera aquela lacuna e coloca
para os pesquisadores questões de outra natureza.

Pode-se citar, como exemplo, um comentário de Arinos que, em prin-
cípio, parece irrelevante e que poderia passar desapercebido, pois não
provoca maior impacto em sua biografia, no qual afirma serem suas ati-
vidades, como literato e como político, incompatíveis5 . Porque então se-
ria relevante discutir esse juízo? A razão pela qual ele não deve ser des-
prezado relaciona-se à polêmica suscitada pela projeção dos hommes
des lettres na sociedade francesa no final do século XVIII e do lugar que
então galgaram, sendo ouvidos diariamente a discorrer sobre os mais
diversos assuntos, numa espécie de “política abstrata e literária”, nos
termos em que Tocqueville retratou o fenômeno. Desde então, a presen-
ça dos letrados na cena pública foi identificada com a origem das difi-
culdades e do fracasso da Revolução Francesa.6  Além da complexida-
de e das delicadas questões que envolvem a práxis política dos hom-
mes des lettres, negar ou ignorar a convergência das duas atividades
em Arinos não se sustenta quando ela é relida sob chave crítica e quan-
do é posta em conexão com outras passagens e com outros documen-
tos; enfim, quando submetidas à análise própria ao ofício do historiador.
A leitura de seus textos sugere o oposto, isto é, que seus escritos —
sejam os de natureza política strito sensu, sejam os de cunho literário e
histórico — obedecem a um mesmo desiderato; reproduzem um mesmo
estilo e preservam a fidelidade a uma matriz de pensamento pouco co-
muns em nossa elite letrada. Ainda que essas ocupações se desenvol-
vessem em fases alternadas de sua vida, é possível identificar o estilo de
Arinos, que combinaria o cultivo da politesse, dos padrões civilizados de
controle das emoções, com a adesão a um ideal de comportamento que
evoca a conhecida síntese Winckelmann sobre a cultura clássica: “no-
bre simplicidade e serena grandeza” 7 .

Em Amor a Roma, Arinos admite seus vínculos com a cultura clássi-

3 Alma do tempo, A escalada, Planalto, Alto- Mar/Mar Alto e Diário de Bolso.
4 Veja-se, em especial, Camargo, Aspásia, Teixeira, Maria Tereza e Mariani, Maria Clara (org). O Intelectual e o

Político. Encontros com Afonso Arinos.Memória Política. Senado Federal.CPDOC.FGV., Editora D. Quixote,
1983.

5 Camargo, Aspásia. opus cit, pág . 53. Arinos, nesta passagem da entrevista, refere-se ao fato de que a
atividade política não era nele uma vocação, ao contrário da literatura, e que a dedicação a uma delas
impedia a outra.

6  Tocqueville, Aléxis de. O Antigo Regime e a Revolução, Brasília, Editora da UNB, 1979, página 144 e Arendt,
Hannah, Sobre a Revolução, Lisboa, Martins Fontes, 1971

7 Borhein, Gerd. “Introdução a leitura de Winckelmann”. Gávea. Revista de História da Arte e da Arquitetura.n.8.
Rio de Janeiro,1990,p.71
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ca ao expressar seu apreço pela moral horacina, da qual destaca o “dis-
creto isolamento [do poeta] entre amigos”, o “contentamento com a me-
diania” e o reconhecimento do “equilíbrio e da moderação como virtu-
des de prudência e sabedoria (sagesse), mais do que de saber”.8  Esta
identificação ao poeta, igualmente, deve ser matizada, pois se, por um
lado, é inegável que Arinos em muito valorizava aquelas virtudes, por
outro lado, sua trajetória política não lhe permitiu viver em isolamento
entre amigos. Mais uma vez, seu comentário deve ser complexificado,
pois se, de uma forma, em seus relatos sobre fatos políticos, com fre-
qüência, refere-se aos laços de amizade que o unia a alguns protagonis-
tas de episódios dos quais participou ou testemunhou, de outra forma, o
que não resiste a uma leitura mais cuidadosa é a idéia de “isolamento”
que teria marcado apenas alguns momentos de sua vida. Depois que
assumiu a cadeira de deputado, em 1946, foram escassos os períodos
em que Arinos, com estilo muito próprio, deixou de expor-se aos “riscos
da vida pública”.9

Admitir que “a ação política nunca foi [seu] forte” e que “sempre [se]
sentia melhor na mesa de trabalho ou na tribuna”10  retoma o ponto sobre
o letrado e o político agora, em clave de interpretação distinta. Este con-
fessado bem estar e o prazer despertado pela criação literária e pela
oratória é mais um argumento para que se afirme o classicismo que
modela sua atividade literária e sua prática política, conferindo um traço
peculiar à sua face moderna e liberal. Arinos, seguindo a tradição greco-
romana, conferia dignidade própria à oratória e à retórica como meio de
convicção e persuasão. Era de opinião que “através da linguagem dos
artistas [...] há certas verdades que ficam imaculadas e rutilantes, muito
mais que através das demonstrações científicas, partindo desse princí-
pio da beleza do símbolo e da verdade da Arte”.11  Assim, pode-se inter-
ligar os dois ofícios que o notabilizaram (o intelectual e o político) e, em
paralelo, reconstruir sua imagem, identificando a singularidade de sua
reflexão e as matrizes ideológicas de suas idéias.

O amor pelas letras foi despertado desde a infância, pois na bibliote-
ca de seu avô, Melo Franco, os “livros eram milhões” e desde cedo ele
habituara-se a folhear os “livros de estampas”.12  Posteriormente, no Co-
légio Pedro II, com os professores Silva Ramos, João Ribeiro, Antenor
Nascente e Floriano Brito, recebeu sólida formação humanista e assim,
ainda muito jovem, Arinos descobriu que as “letras eram um assunto e

8 Melo Franco, Afonso Arinos de. Amor a Roma, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982, p.70
9 A expressão é de Hannah Arendt, “ Só restou a língua materna”, IN: Abranches, Antônio. A Dignidade da

Política. Ensaios e Conferências.Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1993, p.143
10 Melo Franco, Afonso Arinos de. Alma do tempo.Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1979, p.116.
11 Melo Franco, Afonso Arinos de. “Joaquim Caetano da Silva”. Estudos e Discursos. São Paulo, Editora Comer-

cial, s/d, p. 373
12 Melo Franco, Afonso Arinos de. Alma do Tempo.Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1979, p.116
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não um divertimento que servisse apenas para ilustrar as conversas após
o jantar na casa de seus pais”.13

Esse apreço pela literatura, pelo humanismo e pela cultura clássica
aprofundou-se a partir de suas viagens à Europa: a primeira a Paris, acom-
panhando seu pai Afranio de Melo Franco em missão diplomática; em
seguida, a ida a Roma14  e o período em que, com apenas vinte anos, por
motivos de saúde, internou-se em um sanatório em Genebra. No verão
europeu de 1925, Arinos teve aulas com o ilustre filólogo Séchaye, pro-
fundo conhecedor da literatura francesa, e com ele leu os moralistas
Epicteto e Esopo e depois Montaigne, Pascal e La Fontaine.

Além da “descoberta” desses autores, nessa fase, o que também
despertou seu entusiasmo foi o método de ensino na universidade local,
que ministrava disciplinas culturais não aplicadas diretamente às habili-
dades específicas da futura carreira profissional do estudante, valorizan-
do assim uma formação não eminentemente técnica. Arinos, desde en-
tão, tornou-se um defensor dessa perspectiva educacional, consideran-
do-a como “indispensável à formação de uma elite apta a governar a
nação”, pois, assim, suas competências não se restringiriam às respec-
tivas áreas de especialização. É importante salientar a fidelidade de Ari-
nos a essa concepção, expressa pela primeira vez na década de trinta
mas que a ela retornaria, com freqüência, em momentos posteriores.15

Essa vivência no Velho Continente desempenhou papel de funda-
mental importância para sua formação intelectual e política. Suas idéias,
sua forma de estar no mundo e mesmo a modelagem de seu self são
tributárias dessa experiência que, por essa razão, não pode deixar de
ser incluída como uma referência em sua trajetória. Sem ela, não se po-
deria compreender Afonso Arinos e o valor da experiência sensível para
sua reflexão.16  Com precisão e sensibilidade, Pedro Nava, amigo de Ari-
nos desde os tempos de juventude em Belo Horizonte, sintetizou toda a
mudança operada no espírito de seu conterrâneo: “o que a Europa de-
volveu ao Brasil foi um viajante tornado do mineiro no latino”.17  O gosto
pela cultura e pela civilização européias impregnou, desde então, seus
ideais não apenas na vida pública como também na vida privada: o res-
peito à norma, à medida, à contenção e ao controle das paixões, ao
cultivo da politesse e do modelo clássico de conduta.18  Arinos, ao longo

13 Canargo, opis cit, p.36
14 Esta cidade inspirou sua última publicação: Amor a Roma, misto de relato de viagem e livro de memórias.
15 Melo Franco, Afonso Arinos de. O Índio Brasileiro e a revolução Francesa. Rio de Janeiro, Topbooks, 2000, p.17
16 Arendt, Hannah , no artigo citado, página 141, afirma que “não crê que possa haver qualquer processo de

pensamento sem experiência pessoal”. A este propósito também vale lembrar que no renascimento era
comum a prática das biografias serem publicadas como prefácio às obras, como se elas ajudassem `a
compreensão das mesmas.

17 Nava, Pedro. “Prefácio”.IN: Camargo, opus cit. p.36
18 Esta observação estende-se também à sua vida privada. A este respeito é notável a leitura de sua correspon-

dência com a noiva Ana Guilhermina Rodrigues Alves Pereira (Anah).
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de sua vida, retornou inúmeras vezes à Europa. É interessante observar
que suas viagens também eram “clássicas”, no sentido em que não se
caracterizavam pelo espírito moderno da aventura e do rumo ao desco-
nhecido. Numa certa medida, suas viagens também eram disciplinadas,
seguiam roteiros que o reconduziam a lugares já conhecidos, nos quais
ele buscava (re)viver suas experiências.

O argumento aqui desenvolvido é que o apego aos valores da tradi-
ção clássica é vetor para o intelectual e político Afonso Arinos. Seguindo
o ensinamento dos humanistas do Renascimento e do neo-classicismo
francês, Arinos desenvolveu profundo respeito pelo passado, razão pela
qual entendia que o tempo presente e sua perspectiva futura poderiam
ser pensados com o olhar voltado para as experiências pretéritas e seu
legado “imperecível”.

Essa convicção alimentou seu interesse por um gênero de escrita
típico da forma do pensar historiográfico na República das Letras renas-
centista: as biografias ou a escrita de Vidas, como se denominavam à
época. Como seus antecessores dos séculos XIV/XV,19  a atenção de Ari-
nos voltava-se para governantes, escritores e filósofos. Além de O Esta-
dista da República, a biografia de seu pai Afrânio de Melo Franco, e a de
Rodrigues Alves, o avô de sua esposa Anah, Arinos escreveu uma série
de pequenos artigos que, se não reconstituíam toda a biografia do per-
sonagem escolhido, tinham, sem sombra de dúvidas, o propósito de
destacá-los como indivíduos exemplares, que marcaram a cena pública
no período em que viveram. Preservar essa memória para gerações futu-
ras constituiu-se assim em uma das estratégias a que recorreu, com dis-
ciplina e regularidade, na concretização de seu projeto intelectual e po-
lítico.

Entre seus personagens exemplares destacam-se: Visconde de Cai-
ru; Vitor Hugo, “Defensor da Justiça e da Liberdade”; Raul Fernandes,
“Servidor do Brasil”; Rodrigues Alves; Afonso Pena; Joaquim Nabuco,
“Advogado do Brasil”; Bernardo Pereira de Vasconcelos; Alexandre de
Gusmão; Joaquim Caetano da Silva; Godofredo Rangel; Odilon Braga;
Otávio Mangabeira; e José Bonifácio de Andrade e Silva. Sobre eles,
escreveu pequenos textos, de cinco a oito páginas, que tiveram origens
diversas: discursos parlamentares, comemoração de centenários de
nascimento ou morte, conferências. Neles, Arinos não segue a risca o
modelo de seus inspiradores, Plutarco e Suetônio, pois não reconstitui a
trajetória individual do nascimento a morte de cada um e, raramente,
inclui referências a fatos da vida privada. Por essas razões, seria mais
apropriado identificá-los como “retratos” ou “perfis”. Se, não nos dão a

19 Burke, Peter. “A invenção da biografia e o individualismo renascentista”.Estudos Históricos”.Vol.10,N.19, Rio
de Janeiro, 1997, pp.83-97.
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conhecer as diversas biografias, no sentido exato do termo (com exce-
ção de Afrânio de Melo Franco e Rodrigues Alves) essas short stories20

não deixam de ser atraentes como fontes documentais riquíssimas para
que se conheça os valores cultivados por Arinos. Têm ainda o mérito de
provocar a curiosidade do pesquisador e desafiar o leitor atento, por
sugerir um aparente paradoxo em seu esquema conceitual.

Tal como nas biografias clássicas, o que se destaca de imediato é o
interesse de Arinos em ressaltar virtudes civis e políticas que teriam con-
teúdos de natureza fundamentalmente moral e não histórica. Ou, coloca-
do em outros termos, nesses textos, também como originalmente em Plu-
tarco, que em certa medida o inspirava, o passado é submetido a um
tratamento segundo o qual as estruturas morais presidem a elaboração
da narrativa. Nesse sentido, esses retratos se caracterizariam pela frag-
mentação, pois o que ali é colocado em evidência são os momentos
dignos de interesse, acompanhados de comentários que orientam o olhar
do leitor. Sob a descrição do moralista, o tempo histórico se atomiza.21

Essa hipótese deriva da presença, em todos esses “retratos”, das princi-
pais virtudes de cada um de seus personagens como, por exemplo: “per-
tinência da vontade e prudência” (Bernardo Pereira de Vasconcelos);
“tolerância, humildade, justiça e liberdade” (Nabuco); “modéstia, bravu-
ra e serenidade (Rodrigues Alves);“espírito bravio de resistência, saga-
cidade, equilíbrio, tino de sabedoria, audácia administrativa” (Afonso
Pena); “grandeza, integridade, despojamento” (Otávio Mangabeira),22

construindo assim uma espécie de seleção de virtudes cardeais aos
homens públicos, ou como ele preferia, aos verdadeiros estadistas.

Nesse proceder, Arinos volta a aproximar-se da tradição que remon-
ta a Plutarco e à escrita das Vidas, pois sua narrativa apresenta uma
quadro político moral no qual se destaca o ideal cívico que seus heróis
encarnam, especialmente a abnegação e a integral dedicação à vida
política. Tal como nas cidades antigas, em nosso Império e na Repúbli-
ca, os acontecimentos giravam em torno das paixões, geralmente bené-
ficas, que envolviam o engajamento político e as disputas entre o “herói”
e seus adversários. Nessa perspectiva, era uma certa imagem de arétè
politikè que se sobrepõe à causalidade histórica 23 .

Nessa hipótese, na qual as circunstâncias históricas não parecem
ter densidade, são esquecidas ou relegadas a plano secundário, seria

20 Esta era uma das formas de escrita de biografias que a Renascença herdou da Antigüidade. Podia reunir
uma ou mais categorias de pessoas que o autor, ou compilador, considerasse “ilustres”. Cochrane, Eric.
Historians and Historiography in the Italian renaisance. Chicago, The University of Chicago Press, 1985, p.393

21 Frazier, François. Histoire et Morale dans les Viés parallèles de Plutarque. Etudes Anciennes.Paris, Les Belles
Lettres, 1996, p.275.

22 Todos estes textos estão publicados na década de sessenta em vários volumes do Digesto Econômico Revis-
ta da Associação Comercial de São Paulo e posteriormente reunidos em Melo Franco, Afonso Arinos de,
estudos e Conferências. São Paulo: Editora Comercial, s/d.

23 Frazier, opus cit, p.10
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reforçada pelo fato de, em alguns desses retratos, Arinos fazer referênci-
as ao “destino”, à “estrela de cada um”, sugerindo um tipo de compreen-
são dos feitos desses personagens como que derivados de determina-
ções transcendentes, dando a entender que aqueles que fossem dota-
dos com essas qualidades poderiam, em tempos e circunstâncias dis-
tintas, desempenhar o papel de estadista, integrar-se ao pantheon dos
vultos históricos cuja memória deveria ser preservada. De forma abrevi-
ada, pode-se afirmar que, para ele, essas trajetórias explicavam-se pelo
fato de seus bem sucedidos personagens terem sido ungidos por uma
espécie de graça que os qualificaria para o desempenho de suas fun-
ções, independentemente das circunstâncias em que atuavam. Essa tam-
bém é uma tradição que remonta a Plutarco e aos humanistas renascen-
tistas, que se referiam à harmonia ou desarmonia entre nascimento e
bios, segundo um modelo no qual a contingência histórica não era rele-
vante. Resta a indagação se neste modelo moral oferecido à admiração
de todas as gerações, ao fim e ao cabo, as qualidades de cada um
deles não se atualizariam e, nessa perspectiva, adquiririam uma dimen-
são histórica.

Em perspectiva diversa, em outros trechos percebe-se que o que
estaria em jogo era o interesse de Arinos pela História, mais especifica-
mente pela História política, num esforço de compreensão do papel do
indivíduo na História. Essa hipótese é sugerida, entre outras, pelas pas-
sagens nas quais indaga o que seria predominante no desenrolar dos
acontecimentos, o tempo ou a ação humana. No caso de José Bonifácio,
por exemplo, registra que ele “atuou de acordo com sua época”, subli-
nhando que esse comportamento revelaria uma das principais virtudes
do Patriarca: o “realismo”, entendido como sua “capacidade de compre-
ender o presente”. Em Afrânio de Melo Franco, nota seu “constante ajus-
tamento ao tempo em que viveu”24  e, no caso de Bernardo Pereira de
Vasconcelos, esta consonância com seu tempo implicou uma mudança
radical de sua postura política. O elogio da sagacidade em perceber o
momento exato para mudar de lado, como se sabe, tem longa vida na
tradição do pensamento ocidental, incluindo-se, ao lado da moderação,
entre as virtudes cultivadas pelos humanistas italianos, mesmo antes que
Maquiavel criasse o canôn que combinava prudência e astúcia.25

Nesses exemplos, Arinos não deixa de considerar a importância dos
fatos circunstanciais e das condições históricas próprias do momento
em que cada um desses personagens atuou. Visto de outro ângulo, esse
mesmo argumento indicaria que, para ele, os períodos de nossa história
política poderiam ser conhecidos / identificados por seus personagens

24 Melo Franco, Afonso Arinos de. Um estadista da república.Rio de Janeiro, editora nova Aguilar, 1976, p. 1178
25 Cochrane, opus cit, 407
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— símbolo, a saber, Império: Bernardo Pereira de Vasconcelos, Marques
de Paraná e Teófilo Ottoni; República: Afrânio de Melo Franco, Afonso
Pena, João Pinheiro e Otávio Mangabeira.

Em comum, essas duas perspectivas, aparentemente paradoxais,
— a moralista e a histórica — refletiriam a preocupação constante de
Arinos em afirmar a função pedagógica de seus escritos. Nesse sentido,
duas referências são básicas: em primeiro lugar o fato dele transcrever
seus discursos feitos de improviso para posterior publicação nos anais
da Câmara e do Senado, em coletâneas, em jornais e em revistas. Este
cuidado em preservar sua palavra, em resguardá-la da obscuridade e
do esquecimento de seus contemporâneos e das gerações futuras não
é irrelevante.Ele faz eco com o espírito que inspirou a redação de seus
textos inaugurais, em que se reporta à sua preocupação com os “moços
que virão”,26  uma das formas com as quais realiza o movimento constan-
te e a entrega sucessiva entre as gerações, citado na epígrafe.

O estilo de Arinos, portanto, além de preservar feitos exemplares —
de personagens históricos e também de seus ancestrais, no esforço de
criar uma linhagem — marcou, com o mesmo significado, sua estratégia
na vida pública: o privilégio concedido à palavra, a relevância concedi-
da à retórica, num esforço em fazer da palavra a arte da mediação e da
persuasão. Entende-se, dessa forma, sua preferência pela “tribuna e pela
mesa de trabalho”. Pelas mesmas razões, Arinos explica o fato de ter
permanecido sete anos na liderança da UDN, onde, modestamente, re-
conhecia que não tinha “influência nas decisões políticas importantes,
[...] se salvava pelas palavras e não pelas ações”. Era uma espécie de
“ornamento na tribuna”.27

É possível vinculá-lo à tradição da retórica que remonta à Antigüida-
de. Inicialmente, às lições de Quintiliano, ilustre professor do fim do sé-
culo I, acerca dos deveres do orador (provar, entreter, emocionar), ao
necessário respeito as partes que compõem o discurso, não descuran-
do das virtudes que deveriam distingui-lo, a elegância (o ornamento), fiel
a uma concepção de que a beleza era expressão da verdade e, final-
mente, ao privilégio concedido à nobreza dos ancestrais, em relação à
descrição da época em que nasceu o biografado; e Cícero, que deveu à
eloqüência seu sucesso político na defesa dos valores da paz e da liber-
dade.28

26 Melo Franco, Afonso Arinos de.Roteiro Lírico de Ouro Preto.Brasília. Editora da Universidade de Brasília,
1980, p, 23

27 Alberti, Verena. Idéias e fatos. IN; Ferreira, Marieta. Entre-vistas:Abordagens e usos da História Oral.Rio de
Janeiro, Editora da FGV, p.40

28 Michel, Alain. “La Rhétorique, as vocation et sés problèmes: sources antiques et medievales”. IN: Fumaroli,
Marc (org). Histoire de la rhétorique dans l´Europe Moderne. 1450-1950. Paris, Presses Universitaire de Fran-
ce, 1999, p.23
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Tanto a oratória de Arinos como seus textos memorialistas e biográ-
ficos não prescindiam do recurso às metáforas, preferencialmente de
imagens da natureza29  com as quais fixava um momento da conjuntura
política ou à ação de determinado protagonista da cena pública num
esforço de sensibilizar o leitor, assim como não dispensava as figuras da
retórica que conferiam mais força aos argumentos do discurso30 . Outro
recurso freqüente em Arinos é a menção ao fato de ter presenciado de-
terminada situação, fosse ele um protagonista ou não, no intuito de, atra-
vés de seu testemunho pessoal, conferir autenticidade ao relato. 31

O poder da oratória e a concepção de educação que dele resulta —
o lugar central que o homem ocupa em todas as formas de saber —, são
princípios ciceronianos que permaneceram vivos até a Modernidade e
que Arinos não desconsiderou. Nessa tradição, retomada pelos huma-
nistas italianos do quatrocentos, a começar por Petrarca, a eloqüência e
a retórica foram exaltadas por seu ensinamento moral e cívico.

Porém, é sobretudo com Vergerio que a virtude persuasiva da elo-
qüência, entendida como capaz de despertar os sentimentos que agis-
sem sobre a alma humana, foi relacionada ao ensinamento ético e políti-
co e ao exemplo histórico.

O apego a esta dupla tradição — da Antigüidade romana e dos hu-
manistas do Renascimento — ilumina o entendimento das questões men-
cionadas acima a respeito do caráter ahistórico ou não dos escritos de
cunho biográfico elaborados por Arinos e, por extensão, indagar qual o
sentido desta literatura e a que propósitos servia.

Para a compreensão desse ponto é importante chamar atenção para
a “similitude” estabelecida por Arinos entre a época em que escreveu o
texto (a década de sessenta) e a que viveu Cairu. Além desse exemplo,
pode-se ainda acrescentar a razão que apresenta para justificar a impor-
tância do conhecimento acerca da trajetória de José Bonifácio : para
“extrairmos de suas ações aqueles ensinamentos que são, verdadeira-
mente, a razão de ser da História como ciência, a razão de ser da Histó-
ria como ética, a razão de ser da História como regra de conduta políti-
ca”.32  A esse ponto de vista, pode-se ainda acrescentar a “lição de tole-
rância” de Afonso Pena. Assim procedendo, Arinos revela uma compre-

29 Como por exemplo: “este escolho que rompera o casco da nau do Império,estava sempre à flor das águas
desafiando a habilidade dos pilotos”; ou “Acima de Barbosa Lima brilhava no alto da tribuna a estrela gaú-
cha”. Melo Franco, Afonso Arinos, Um Estadista da República, p.pps.433,443

30 A inclusão de “provas” para sustentar seu argumento, como por exemplo, na biografia de Rodrigues Alves,
exibir o exemplar de livro que ele recebera como prêmio e no qual consta a dedicatória do reitor do Colégio
Pedro II, ou o comentário de Nabuco sobre seu colega de estudos confirmando assim seu argumento de que
já no Colégio Rodrigues Alves “revelou-se o homem que sempre foi”. Melo Franco, Afonso Arinos.Estudos e
Discursos, p.251

31 “ Creio não estar sendo indiscreto ao transmitir estas opiniões dos dois ilustres historiadores [ de Sergio
Buarque e de Otávio Tarquínio] colhidas em conversas e não fixadas por escrito”. Melo franco, Afonso Arinos,
Estudos e Discursos.p.56

32 Melo Franco, Afonso Arinos. “José Bonifácio”. Digesto Econômico, N.173. São Paulo, set/out 1963, p.92
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ensão da história na qual passado e presente poderiam guardar seme-
lhanças no que se relaciona à conduta ética.33  Outra não seria a razão
para as referências às lições extraídas de vida desses personagens e a
reiterada valorização de virtudes e de um ethos político que atravessari-
am diferentes épocas da história. Nesse sentido, não é gratuito que os
textos de cunho biográfico sejam parcos em referências cronológicas,
pois para essa concepção de história estes dados são de pouca ou ne-
nhuma relevância. Arinos, seguindo a lição que os humanistas italianos
aprenderam com Cícero e Tito Lívio, reconhecia a História como reposi-
tória de um estoque de situações que se reapresentariam em épocas
distintas, razão pela qual os homens deveriam conhecer as experiências
passadas como forma de orientação para sua conduta presente ou futu-
ra. Esta compreensão do valor pedagógico da História é sintetizada na
célebre referência com a qual era designada na Antigüidade: Mestra da
Vida. A lição bem aprendida por Arinos é tão mais valiosa quando se
recupera a dignidade da política nas culturas grega e romana, uma das
fontes justificadoras de sua importância na reflexão humanista na aurora
dos Tempos Modernos.

Nessa perspectiva de análise, deve-se ainda acrescentar que Ari-
nos, exaltando o humanismo de Joaquim Nabuco, entendia “existir tra-
ços de permanência do humano dentro do efêmero das gerações, [...]
aspectos que não são mais do que apresentações temporárias, apre-
sentações sucessivas daquela parte irredutível do homem”.34  Essa é uma
perspectiva marcante em Arinos e pode-se, com segurança, identificá-la
como central em sua poética e em seus discursos políticos e bem ex-
pressa na frase citada em epígrafe.

Assim sendo, o aparente paradoxo apontado acima, acerca de uma
possível ambigüidade em sua maneira de considerar os indivíduos e a
História — que seguiriam matrizes de interpretação diversas (operar num
registro atemporal ou histórico) —, adquire inteligibilidade, desde que
neles se reconheça que Arinos revela seu apego aos valores clássicos
que tingiam sua face moderna: o respeito ao passado, o pragmatismo
do conhecimento histórico, a insistência na perenidade de traços da cul-
tura humanista e a ênfase nas virtudes que distinguiriam os estadistas,
ou aqueles que se notabilizaram por seus feitos na vida pública. Nesses
termos, se seus “retratos”, por um lado, expressam uma concepção de
história feita pelos homens, na qual inexiste a Providência divina, apenas
excepcionalmente a referência ao destino de cada um, por outro lado, é
bom lembrar, não por quaisquer homens e sim por homens virtuosos,
personagens que reuniam um conjunto de atributos que os colocava como

33 Haddock, B. A. Uma Introdução ao pensamento histórico. Lisboa, Gradiva, 1989, pg. 15 passim
34 Melo Franco, Afonso Arinos. “Joaquim Nabuco”.Estudos e Discursos. p.279
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verdadeiros “condottieri” ou “legisladores” demiúrgicos do estado mo-
derno.

Se procede a hipótese acerca de seu estilo, que incorporaria a valo-
rização da retórica e o recurso à linguagem como forma de convenci-
mento, cabe indagar, de que pretendia persuadir seus ouvintes ou leito-
res, excluindo-se, nessa chave de interpretação, o cunho desinteressa-
do aos seus discursos e da redação de suas memórias.

Observe-se que o grupo de biografados (ou retratados) por Arinos
inclui personagens que, além das virtudes já mencionadas, foram ho-
mens de “ação diligente em seus gabinetes de trabalho” (Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos e José Bonifácio), formulando princípios constituci-
onais, redigindo códigos penais e mecanismos institucionais para im-
plantação de regime parlamentar ou para estabilização das instituições
do Império (Marques de Paraná) ; ou que tiveram destaque em nossa
história por sua atuação como negociadores de acordos políticos, árbi-
tros de questões internacionais (Afranio de Melo Franco, Joaquim Nabu-
co e Joaquim Caetano) ; ou então porque, através de sua participação
na Assembléia Constituinte, atuaram para a reestruturação da vida cons-
titucional e, com sua oratória, resistiram às formas de opressão e tirania
defendendo governos legalmente constituídos” (Afonso Pena). São ho-
mens que atuaram mais precisamente no terreno das idéias (Visconde
de Cairu), como “pioneiros” de ideais ou como “insignes escritores”, em
imagens que guardariam grande proximidade com aquela própria aos
letrados do Antigo Regime.

O reconhecimento dos méritos desta forma de ação política — ho-
mens de gabinete e de idéias —, aliado à defesa do ideário liberal, defi-
nem o corpus de um projeto para o qual sua estratégia retórica foi cruci-
al: a construção da imagem de estadista e uma concepção de poder e
de exercício da política calcada na atuação de homens que reunissem
as qualidades já enumeradas e que teriam como locus de ação as insti-
tuições da república, nunca se afastando do primado da Lei e do direito
constitucional. Seu modelo de prática política não estaria muito distante
do reconhecimento da ação de um líder com qualidades que venciam a
passagem do tempo, operando em diferentes conjunturas históricas.

No propósito de enfatizar o papel primordial desempenhado pelas
lideranças no jogo político e que seria tão “mais verdadeiro”, quanto mais
se aproximassem dos modelos de equilíbrio e moderação em sua con-
duta na vida pública, torna-se relevante a questão da educação para a
formação de uma elite apta a dirigir o país.

Em Arinos, o respeito pelas experiências passadas e o esforço em
preservar o feito de homens ilustres de nossa história não se confundia
com uma postura nostálgica em relação ao passado. Para ele, essa ati-
tude seria “refúgio dos céticos” com os quais ele não se identificava. É
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parte integrante de um projeto político que só poderia ser acalentado
por quem tivesse os olhos postos no futuro. A despeito de rejeitar alguns
traços da modernidade, era um político de seu tempo e, nessa dimen-
são, ainda que respeitasse a experiência pretérita, essa era condição
para o enfrentamento dos problemas e dos dilemas de seu presente e
de reflexão sobre o futuro. Portanto, ele, como seus retratados, estaria
atuando de acordo com sua época.

Essa é uma das razões pelas quais Arinos nutria especial predileção
pelo tão decantado “realismo” dos personagens sobre os quais se de-
bruçou. A consciência de seu tempo presente, a preocupação em res-
ponder às questões postas em sua atualidade, com vistas à construção
do futuro, desvenda sua face moderna e o aproxima da outra tradição do
pensamento ocidental de forte presença em sua reflexão: o liberalismo.
Arinos foi um leitor atento de Locke, Blacstone, Montesquieu, Rousseau
e, principalmente, os federalistas norte americanos Jefferson, Madson,
Jay e Hamilton. Dessas fontes extraiu as diretrizes sobre as quais desen-
volveu parte substantiva de suas idéias políticas.

Para ele, a noção de individualismo e o princípio de liberdade eram
indissociáveis, pois se constituíam em condições de se reduzir, gradual-
mente, os entraves políticos e sociais que obstaculizavam a integral li-
bertação do homem.35  Arinos desenvolve esse ponto de vista ao compa-
rar as culturas primitivas e as de alto grau de civilização, estágio só al-
cançável quando os homens debruçavam-se sobre si mesmos, através
da permanente indagação individual acerca de seus próprios sentimentos
num processo de introspecção e de desenvolvimento da subjetividade.

Em seu entendimento, o final do século XVIII assinalaria uma etapa
crucial para o surgimento desse indivíduo moderno e essa é a razão de
seu interesse pelos acontecimentos históricos do final do século XVIII, na
Europa, na América do Norte e em Minas Gerais. Longe de se entusias-
mar pelas revoluções que agitaram aquele período, promovendo mu-
danças radicais das estruturas políticas e sociais, derrubando monar-
quias e separando metrópoles e colônias, o que atraiu seu interesse foi a
efervescência intelectual do período. O ponto sobre o qual alicerçou
muitas de suas formulações foi o reconhecimento de que aquela conjun-
tura assinalou a projeção dos “homens de espírito” — letrados, poetas,
filósofos — que, nas duas margens do Atlântico, ocuparam o primeiro
plano da cena histórica, projetando um mundo novo a partir dos ideais
de liberdade e da prática do livre pensar. Não era outra a razão de seu
entusiasmo pelo liberalismo e pela projeção histórica e política daqueles
personagens.

35 Melo Franco, Afonso Arinos. Conceito e Civilização Brasileira. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1936,
p.66
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Em nosso passado, Arinos encontra, na Minas Gerais setecentista,
uma experiência histórica cujo desenrolar lhe parecia avizinhar-se desse
ideal, pois os inconfidentes, “dados às letras, queriam brilhar com as
novas idéias vindas da França”, o que fez de Ouro Preto, naquela época,
a “cidade da literatura e da política, a terra da Liberdade”.36  Essas ima-
gens construídas em um de seus textos de juventude seriam evocadas
anos mais tarde, em discurso no Senado, no qual retoma o elogio à In-
confidência e a reverência às elites letradas: “seu nome [de Ouro Preto]
evoca mártires da justiça e da liberdade, recorda escultores, arquitetos,
pintores, entalhadores, artistas, douradores, santeiros, mestres, sábios,
estadistas e parlamentares, jornalistas e oradores, cronistas, panfletári-
os, músicos e romancistas”37 .

Todavia, além da memória desse passado, resgatando para a sua
Minas Gerais esta tradição de luta pela liberdade, Arinos encontra em
outra experiência histórica o que seria o “tesouro do mundo moderno”: a
experiência norte americana, mais precisamente, sua constituição.38

Para a elucidação de seu ponto de vista, Arinos monta seu argumen-
to chamando a atenção para as diferenças que destingiriam os aconte-
cimentos na América do Norte aos da França revolucionária. Em sua
interpretação, no caso francês, a idéia de liberdade foi associada à pres-
são tirânica da vontade da população e confundida com a deliberação
das maiorias contra as minorias. Em sentido diverso, no caso norte ame-
ricano, consolidou-se a noção de Virtude e Justiça como integrantes do
governo. Sempre pontuando as diferenças entre os dois modelos, Arinos
deixa clara sua inequívoca predileção pela solução norte americana, entre
outras razões, porque, ali, a noção jusnaturalista de tradição tomista de
bem comum foi reinterpretada como a noção de felicidade. Entender o
princípio de felicidade como um direito humano, impôs-se como a nova
religiosidade humanística, na qual a noção de fraternidade ganhava pre-
eminência sobre a de igualdade, diversamente do que se dera na Fran-
ça, aprofundando assim o fosso entre as duas experiências históricas do
final do século XVIII.

Em nome da permanência do bem comum, isto é, dos interesses da
comunidade em detrimento dos interesses transitórios das maiorias que,
impulsionadas pelas paixões, promoviam as injustiças, Arinos, seguindo
as lições dos ”pais fundadores” da constituição norte americana, trans-
creve passagens dos artigos de Jefferson e Hamilton, extraídos de O
Federalista, para refrisar o que lhe parece ser o “tesouro” expresso pelo

36 Melo Franco- Roteiro Lírico de Ouro Preto. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1980,p,22 e 36
37 Melo Franco- “ Saudação a Ouro Preto”. Digesto Econômico,N.275, nov/dez. 1980,.p.72
38 É interessante observar que Hannah Arendt analisando o caráter fundador da independência norte america-

na, refere-se ao “espírito revolucionário” como o tesouro perdido na modernidade, cf. Sobre a Revolução,
Lisboa, Moraes Editora, 1971
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moderno liberalismo: representação em vez de ação direta do povo; fe-
deração em vez de poder magnificado pela centralização; controle judi-
cial da legislação para manter as próprias maiorias representativas den-
tro da necessária estabilidade constitucional”.39

É com uma citação de Hamilton, atacando violentamente a sentença
de Catão sobre “a majestade das multidões” que, no entender do norte
americano, levaria ao despotismo anárquico, que Arinos subscreve esse
ponto de vista para submeter o princípio democrático do predomínio das
maiorias à salvaguarda da justiça contra seus excessos que, de resto,
como ele considera, constituiu-se num problema insolúvel na experiên-
cia francesa.

Os fundamentos políticos criados pelos Fundadores deram conteú-
do operacional à aliança entre democracia e república, esta entendida
como inseparável da noção de res publica, ou comunidade política, go-
vernada pela meta do bem comum, o que significava a contenção da
igualdade pela fraternidade, a submissão da força da lei pelo poder judi-
ciário.

A exemplaridade do caso norte americano, seu caráter fundador e,
sobretudo, o modelo de sua perenidade política, resultavam das carac-
terísticas de seu “edifício constitucional, do qual a constituição foi sua
planta baixa”.40  Seguindo essa linha de raciocínio, Arinos chama aten-
ção para sua originalidade, a saber, “o arranjo novo de idéias antigas”,
razão pela qual “sua potencialidade renovadora nunca se estiola”.41

Além de reunir temas antigos “de forma prática e não teórica”, o se-
gredo da constituição norte americana é sua capacidade, ao longo de
dois séculos de sua história, de associar “à força dos poderes o espírito
de moderação”.42

Em poucas palavras, pode-se afirmar que, para Arinos, o valor das
instituições, não apenas da constituição norte- americana, e o mérito das
lideranças, no caso, o “gênio político” dos Federalistas, teriam em co-
mum o fato de expressarem as mesmas qualidades: equilíbrio, modera-
ção e perenidade.

Voltando aos retratos escritos por Arinos, é digno de nota que este,
ao retratar José Bonifácio, exaltou o político moderado e, por extensão,
opositor dos radicais, contrário às divisões internas e apologista dos re-
gimes constitucionais. Dito de outra maneira, o político que apostava
num ideal de sociedade harmonizada pela Lei, pelos princípios constitu-
cionais, escudo e arma contra tiranos, déspotas e radicais. Moderação e

39 Melo Franco, Afonso Arinos. O som do outro sino. Um Breviário Liberal. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
1978 ,p.235

40 Ibidem,,p.232
41 Ibidem, p.229
42 Ibidem, p.218
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sabedoria prudencial — como norma de conduta para a ação política —
eliminariam, ou domesticariam as paixões, a disrazão.

A adesão ao ideário liberal redobrou sua fidelidade à crença no pa-
pel das elites cultas como protagonistas da cena principal dos eventos
históricos, trazendo de volta o tema dos letrados.

Em depoimento sobre a conjuntura brasileira nos idos da década de
oitenta do século passado, utiliza-se de uma metáfora para expressar a
alternativa para os dilemas políticos nos quais se debatia a sociedade
de então, afirmando que era preciso “engravidar a nação com idéias”.43

Nesse sentido, pode-se afirmar que, na convergência das duas tradi-
ções — a clássica e a liberal —, Arinos consolidou sua convicção acerca
do papel a ser desempenhado pelos hommes des lettres na cena políti-
ca, ponto de vista reforçado pela perspectiva crítica do processo revolu-
cionário francês e pela clara adesão ao modelo norte americano.

Arinos fora um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, documen-
to que alguns historiadores consideram peça chave do pensamento li-
beral de oposição a Getulio Vargas, em 1943. Tempos depois, em 1970,
comentando esse documento da elite brasileira, Arinos destaca os três
pontos que o notabilizaria: a defesa da “moderação”, o respeito a uma
certa pedagogia da história, posto que “os fatos voltam com aparências
distintas”, e, finalmente, a “vocação de permanência na variação”.44  As-
sim, o Manifesto reafirmaria algumas de suas próprias concepções e
dos princípios norteadores de sua conduta na vida pública: a recusa ao
radicalismo político e a adoção de uma atitude diante da história que
incluía não a noção de retorno e sim a noção de permanência. Nesses
termos, por exemplo, pode-se entender que sua evocação da Ouro Pre-
to setecentista seria uma metáfora de seus ideais políticos, pois a cidade
seria, simultaneamente, “relíquia e esperança”. Nessa hipótese, a ele
como aos românticos, se poderia dizer que buscava o futuro nas lem-
branças do passado.45  Contudo, em Arinos, essas não eram lembran-
ças evocadas em tom nostálgico.

Sua noção de temporalidade, fundada sobre a idéia de permanên-
cia, estabelece a conexão de seu presente ao passado e ao futuro, reve-
lando-se, dessa forma, uma perspectiva atemporal. Tanto seu estilo quanto
a estratégia que adotou em sua vida pública estão em conexão com esta
compreensão que remete à uma existência que sobrevive à passagem
do tempo: o privilégio da palavra e a relevância concedida à retórica.

Dito de outra maneira, era como se Arinos, seguindo a seu modo a
lição de Petrarca, fizesse da eloqüência a marca da dimensão pública

43 Camargo et alli. Opus cit.Epígrafe.
44  Melo Franco, Afonso Arinos. “O Manifesto dos Mineiros”. Digesto Econômico.N.216, nov/dez.. 1970,p.89
45  Shorske, Carl — “A busca do Graal”. Pensando com a História: indagações na passagem para o modernis-

mo. São Paulo, Companhia das Letras, 2000, pps. 88-108
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de sua existência e, simultaneamente, a garantia de continuidade, da
preservação no tempo, de seus ideais e de suas ações, enfim, de seu
projeto político. A almejada busca de perenidade que orientou muitos de
seus escritos faz ecoar o pensamento do humanista que, em uma de
suas cartas, já indicava a eficácia da palavra, posto que ela seria a ga-
rantia que os esforços não seriam em vão para os que “através de muitas
gerações nascerão até o fim do mundo”. 46

Por coincidência, ou por ato de refletida iniciativa de quem não des-
cuidava da retórica, seu primeiro livro de memórias, Alma do Tempo,
inicia-se com a referência à notícia do nascimento do neto, seguido do
comentário de que “esta prova viva da continuidade do sangue, da du-
ração de um nome faz-nos, sem dúvida, pensar no futuro. Não em ter-
mos pessoais, pois o futuro que visualizamos é o deles, em vez do nos-
so”.47

É esse “pensar o futuro” que conforma seu relacionamento com o
passado, destituindo de suas formulações quaisquer traços nostálgicos
e, ao inverso, imprimindo-lhe grande atualidade. Mais uma vez é seu
molde clássico que se faz presente. Tal como os humanistas, é movido
por questões de seu próprio tempo que Arinos projeta o futuro, dirigindo
seu olhar para um passado onde encontra a experiência histórica que
reúne os traços de excelência de uma civilização.

É sob essa inspiração que Arinos vai desenhando seu ideal de soci-
edade, que reunia virtudes que remontam à longa tradição no mundo
ocidental: “a honradez pessoal e funcional, a solidariedade humana, [...]
o tato e a cortesia que dão encanto à vida”.48

Esse movimento dá sentido à escrita de suas memórias, das biogra-
fias e das short stories, pois sua função pedagógica em muito a aproxi-
mava da paidea humanista e do reconhecimento de seu papel crucial na
formação de uma elite culta, apta para o exercício da política, por reunir
as virtudes que distinguiram os estadistas.

Esse é o ponto em que o literato e o político constituem faces da
mesma moeda, pois seus escritos não eram fruto da atividade diletante e
desinteressada. Plutarco, distinguindo o discurso filosófico da escultura,
considera que, ao contrário da estátua que permanece imóvel sobre o
pedestal, o discurso filosófico quer “comunicar atividade, eficácia, vitali-
dade; [quer] inspirar o desejo de agir e o julgamento de ações úteis e
belos ideais”.49  É nessa perspectiva clássica que se pode traduzir o élan
que motivava Arinos na “tribuna e na mesa de trabalho”.

46  Bignotto, Newton — Origens do republicanismo Moderno. Belo Horizonte, UFMG, 2001,p. 62.
47  Melo Franco, Afonso Arinos — Alma do Tempo. Rio de Janeiro, José Olympio Editora,
48  Melo Franco, Afonso Arinos. “Discurso de posse na Academia Brasileira de Letras”. Rio de Janeiro: Acade-

mia Brasileira de Letras, Discursos Acadêmicos, Vol.15, 1956-1959, p. 73
49 Frazier, François.opus cit,p. 130


