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RESUMO O texto analisa a trama política que envolveu o seqüestro e morte 

do presidente do Partido Democrata Cristão italiano, Aldo Moro, em 1978. 

Tenta se mostrar que a participação das Brigadas Vermelhas não foi um ato 

independente e apenas movido apenas por motivações políticas, mas sim mais 

uma batalha da Guerra Fria. Comenta também a versão da jornalista Clarice 

Sterling para o caso e a abordagem equivocada da imprensa na cobertura do 

seqüestro.  

Palavras-chave História contemporânea - Itália - Brigadas Vermelhas -

Terrorismo - Democracia Cristã  

Minha intenção inicial ao abordar o Caso Moro era fazer um julgamento 

sobre a decisão do governo italiano em não negociar com os se[1üestradores. 

Pretendia discutir se esta decisão era "moralmente justa" ou "politicamente 

útil". Porém, à medida em que comecei a trabalhar com as fontes disponíveis 

percebi que o problema não poderia se limitar a um julgamento entre as duas 

opções citadas. A trama que se desenvolveu em torno do seqüestro do 

deputado Aldo Moro, presidente do Partido Democrata-Cristão, era muito mais 

complexa, justificando mesmo o nome do livro de Sergio Flamigni sobre o 
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1  Este trabalho é um resumo da monografia apresentada ao final do 7º período de História para a Disciplina  

História Contemporânea 11, no segundo semestre de 1997.  
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ragno (A teia de aranha). Uma trama que envolveu os terroristas das 

Brigadas Vermelhas, os órgãos do Estado, destacando-se aí os serviços 

secretos italianos (SISMI e SIDE), a loja maçônica secreta P2, a CIA e os 

partidos políticos italianos.  

Cinco processos e uma comissão parlamentar instalada ad hoc não 

foram o suficiente para colocar todos de acordo sobre o Caso Aldo Moro. 

Nesses quase vinte anos passados do seqüestro e morte de Moro foram 

estabeleci das basicamente duas versões sobre o acontecimento. Da 

primeira corrente fazem parte os estudiosos da eversão (eversione
2
) de 

esquerda nos anos 70, quase todos os magistrados que se ocuparam do 

caso e os próprios protagonistas da luta armada (com exceção de Alberto 

Franceschini, ex-braço direito de Renato Curcio - líder das Brigadas 

Vermelhas). Afirmam, essencialmente, que a chamada "Campanha de 

Primavera" (o seqüestro e morte de Moro) foi obra exclusiva das Brigadas 

Vermelhas. A segunda corrente, por outro lado, se baseia na hipotética 

existência de um Manipulador de Marionetes
3
, o famoso "Grande Velho" 

como o definiu Bettino Craxi - presidente do PSI, que teria usado as 

Brigadas para eliminar fisicamente o principal artífice do governo de 

Solidariedade Nacional, o primeiro com a participação do Partido 

Comunista Italiano (PCI), depois da breve experiência do executivo De 

Gasperi-Togliatti. Na minha análise tendo a concordar com esta segunda 

versão, que creio ser a mais verossímil, o que tentarei demonstrar a seguir.  

Para que consigamos entender toda a trama do Caso Moro é neces-

sário uma pequena explanação sobre a história da República Italiana, que 

começa com a reação de grupos antifascistas contra Mussolini, antes 

mesmo do final da Segunda Guerra. No ano de 1943 foi criado do Comitê 

de Liberação Nacional (Comitato di Liberazione Nazionale C.L.N.), com 

representantes de seis partidos antifascistas: Comunista, Socialista, da 

Ação (d'Azione), Democrata do Trabalho (Democratico de/ Lavoro), 

Democrata-Cristão (Democratico Cristiano) e Liberal (Libera/e). Este 

Comitê exigiu e conseguiu do Governo Badoglio (a Itália estava dividida em 

duas, com uma parte controlada pelos aliados, dirigida pelo marechal 

Badoglio, e outra controlada pelos alemães, e comandada por  

2   O dicionário Aurélio (Novo Dicionário da língua Portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Editora Nova 

Fronteira, 1986, 2ª edição)dá como sinônimo de "eversão": destruição, ruína, reviramento para fora." Porém em 

italiano (11 dizionario della lingua italiana, autor: Giacomo Devoto e Gian Carlo OliEditora Casa Editrice Felice Monnier 

S.pA, Firenze,1990), eversione tem um sentido mais amplo e um pouco diverso: abbattimento o ovvertimento 

del/'ordine costituito e delle istituzioni che ne sono /'espressione, compiuto mediante atti rivoluzionari o terroristici 
("abatimento [no sentido de queda, desmoronamento] ou subversão da ordem constituída e das instituiçôes que a 

representam, mediante [através de] atos revolucionários ou terroristas.).  

3 Em italiano burattinaio, que traduzi por manipulador de marionetes. Seria em bom português o titereiro. Marionete é a 

palavra francesa que significa fantoche ou títere. Usei a palavra manipulador no sentido de quem maneja, movimenta 

alguma coisa.  
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Mussolini) a garantia de que, com o fim da guerra, seria feita uma consulta 

popular sobre a continuação ou não da monarquia. Em 2 de junho de 1946 

realiza-se referendum no qual é decidido o fim da monarquia e a instituição 

da república; elege-se também uma assembléia constituinte. A nova carta 

constitucional aprovada em 22 de dezembro de 1947 entra em vigor em 

janeiro de 1948.  

No campo político a República será marcada por diversas crises e pela 

disputa entre direita e esquerda, sob os olhos atentos dos aliados, 

especialmente dos Estados Unidos, interessados diretamente na política 

européia devido à sua disputa com a URSS. A partir daí, 1948, até 20 de 

junho de 1976 os partidos de esquerda vão lutar e conseguir cada vez mais 

um espaço junto ao eleitorado italiano, tendo sempre à frente o PCI.  

Neste cenário podemos destacar a crise no chamado "milagre eco-

nômico" italiano, no ano de 1964; o golpe dos coronéis na Grécia em 1967; 

e também o golpe de Pinochet no Chile, que difundiram por um bom 

decênio a suspeita de que o serviço secreto italiano preparava também 

alguma coisa no gênero para a Itália. Além disso o estouro dos 

movimentos jovens no mundo no final dos anos 60 trouxe para a Itália uma 

grande movimentação da juventude. Surgiram numerosos grupos 

extraparlamentares de esquerda, como o Lotta Continua, o Potere Operaio, 

e o Avanguardia Operaia, que tentaram fazer a união entre estudantes e a 

massa operária. Nasceram também grupos de extrema direita (Ordine 

Nuovo, Anno Zero, Avanguardia Nazionale), que ao se confrontarem com 

os grupos de esquerda, trouxeram tempos de violência, e se aproximaram 

da luta armada dos anos 70. Iniciava-se para a Itália um triste período de 

tensão e de atentados terroristas.  

Os verdadeiros culpados destes atentados permaneceram ignorados, 

mas difundiw-se bem depressa a idéia de que se tratava de núcleos 

políticos desviados (deviati) de diversos órgãos do Estado, os quais, deste 

modo, procuravam desacreditar a esquerda, ao atribuir à sua ascensão 

estes prováveis crimes, ao mesmo tempo que despertava na opinião 

pública o desejo de um retorno daquelas forças conservadoras, que até 

aquele momento haviam favorecido a manutenção da ordem, e que era 

chegada a hora de restabelecê-Ia, talvez, com um golpe de estado. Falava-

se inclusive que havia uma "estratégia da tensão" (strategia della tensione).  

Nas eleições parlamentares de 20 de junho de 1976 o PCI alcançou 

34% dos votos, faltando pouco para que conseguisse a maioria relativa no 

parlamento, tomando pela primeira vez o papel que cabia à Democracia 

Cristã. No entanto, a vitória da esquerda não veio. Mesmo assim o novo 

secretário da DC, Aldo Moro, considerou oportuno iniciar tratativas para 

um compromisso histórico entre o Partido Democrata Cristão e o 
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Partido Comunista Italiano e o Partido Socialista Italiano, baseado no 

retorno da antiga solidariedade, com que haviam enfrentado o fascismo. 

Com este acordo a DC pretendia levar os comunistas para uma posição 

mais moderada. Vários grupos extremistas de esquerda reagiram contra a 

política de compromisso do PCI e tomaram rapidamente o caminho da luta 

armada
4
, sendo o mais temido de todos as Brigadas Vermelhas (Brigate 

Rosse).  

E foi nesta conjuntura que se deu o seqüestro do presidente da 

Democracia Cristã, Aldo Moro, em Roma, numa quinta-feira, dia 16 de 

março de 1978. Por volta das nove da manhã o deputado Moro saiu de 

carro de sua residência para uma reunião que era o fruto de seu trabalho 

político dos últimos anos: a abertura da maioria parlamentar ao Partido 

Comunista Italiano. Este projeto, por longo tempo perseguido por Moro, 

estava para se tornar realidade. Naquela manhã de março de 1978 a 

Câmara dos Deputados votaria o quarto governo presidido por Giulio 

Andreotti e sustentado por um acordo programático elaborado também pelo 

PCI. A abertura em direção ao PCI foi para Aldo Moro longa e trabalhosa, 

principalmente dentro de seu próprio partido: mesmo nesta hora da 

apresentação do novo gabinete os três partidos da aliança (DC, PCI, PSI) 

são traspassados por contrastes, dúvidas e trabalhos, que Moro 

acompanhou com grande participação. Ainda na véspera, 15 de março, a 

confirmação das dificuldades nas negociações poderia ser vista no diálogo 

de Moro com um deputado da Democracia Cristã que lhe informava das 

últimas reservas do PCI, que estaria insatisfeito com a lista dos ministros. 

Moro lhe respondeu: "Purtroppo siamo in pochi a capire che l'orlo del 

baratro è vicino" (Infelizmente somos poucos os que compreendem que a 

borda do abismo está próxima) (FLAMIGNI, 1993: 11). E nem ele mesmo 

imaginava o quanto era próximo o seu próprio abismo.  

Aproximadamente às nove horas da manhã, do dia 16 de março de 

1978, um comando terrorista escondido na via Mario Fani abre fogo contra 

a escolta do presidente da DC. Na emboscada são mortos imediatamente 

quatro agentes; um quinto morrerá pouco depois no hospital. Moro é então 

retirado do carro e colocado no porta malas de um furgão, sendo 

levado para o cativeiro. Moro ficou preso em um quarto subterrâneo 
 

4 "Por detrás do crescimento aparentemente espontâneo do terrorismo na Itália existia um mecanismo elaboradamente 

concebido, operando em dois níveis e penetrando fundamente na sociedade italiana. Um ramo polítíco para 

propaganda insurrecional de massa atuava abertamente, através de um leque de Coletivas Autônomas 

aparentemente amorfas da extrema-esquerda legal. Um ramo secretamente interligado, de caráter militar, atuava 

clandestinamente, através de uma infinidade acronímica de grandes e pequenos bandos terroristas: Br (Brigadas 

Vermelhas), PI (Linha de Frente), NAP (Núcleo Armado Proletário), RP (Patrulhas Proletárias), PFR, UCC, FCC e 

duas centenas mais. Presidindo a cúpula estavam luminares acadêmicos e astros populares da grande convulsão de 
1968, amplamente admirados. Chamavam o conjunto de A Organização". STERLlNG, Claire. A rede do terror- A 

Guerra Secreta do Terrorismo internacional. Rio de Janeiro:  
Nórdica, 1981, p.214.  
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escuro, a prova de som, com 90 centímetros de largura e 3 metros de 

comprimento, onde, segundo declaração da brigadista Laura Braghetti, 

durante o processo Moro, só havia uma cama de campanha, um vaso 

sanitário e um aparelho de ar condicionado que servia para a ventilação do 

local. É nesta prisão, o carcere deI popolo, que Moro ficará de 16 de março 

a 9 de maio de 1978, e escrevera inúmeras cartas e um memorial 

(memoriale)
5
.  

Estava começando o mais sórdido e intrincado mistério da história da 

República Italiana, que ia desde a incompetência da polícia italiana na 

apuração e solução do caso, passando pelas exigências das contingências 

políticas, chegando até a infiltração dos afiliados da Loja Maçônica P2 nos 

postos chaves dos serviços de segurança do Estado. A Comissão 

Parlamentar de Inquérito durou mais de três anos e foi encerrada com 

manobras políticas comandadas pela DC, que fez vistas grossas em 

relação a diversas das irregularidades apuradas. O processo judiciário dura 

até hoje, envolvendo o ex-primeiro-ministro Giulio Andreotti e o então 

ministro do Interior Francesco Cossiga.  

É difícil acreditar que o seqüestro e a morte de Aldo Moro fossem uma 

obra exclusiva das Brigadas Vermelhas. Se assim fosse não estariam 

ainda tantas perguntas sem respostas, ou mal respondidas depois de 

tantas investigações e do fim do terrorismo na Itália: o por quê de os 

afiliados à Loja Maçônica P2 estarem em todos os postos chaves dos 

serviços de segurança no momento do seqüestro; as investigações des-

cuidadas, as omissões e despistamentos ocorridos na procura do cativeiro 

de Moro; os documentos (escritos por Moro) "perdidos"
6
; a ambigüidade da 

magistratura romana; a postura ambígua e muitas vezes contraditória das 

Brigadas Vermelhas; as ações e reações do governo do ex-primeiro-

ministro Giulio Andreotti; e por fim os interesses e ações da Loja Maçônica 

secreta P2
7
.  

Vejamos, por exemplo, o lado das Brigadas Vermelhas. Em seu 

primeiro comunicado (número 1) as Brigadas informam sobre a captu-  

5 A palavra "memoriale" em italiano tem um significado "mais rico" do que em português. Optei por usar a mesma palavra 

(memorial) em português por falta de uma melhor, esclarecendo o seguinte: Memoriale, em italiano (11 dizionario della 

lingua italiana, autor: Giacomo Devoto e Gian Carlo OIi.Editora Casa Editrice Felice Monnier S.p.A., Firenze, 1990), 

significa escrito sumário dedicado à exposição de fatos e considerações essenciais, especialmente sobre questões 

importantes e controvertidas, redigido para justificar as próprias ações (maneira de agir). E ainda, coleta de memórias 
relativas à vida e atividade de um personagem ilustre. Memorial, segundo o Aurélio: escrito que relata fatos 

memoráveis, memórias; petição escrita.  

6 Os documentos escritos por Moro foram encontrados em duas etapas: uma primeira parte foi encontrada em outubro de 

1978 em um esconderijo das Br em Milão. A segunda parte foi encontrada em outubro de 1990, num misterioso 

achado da polícia. Sergio Flamigni acredita que os escritos de Moro encontrados em 1978 foram amplamente 

manipulados pelo Governo e que o segundo "achamento" dos documentos de Moro poderia ter sido preparado e 

"dirigido" pelo próprio governo ou pelo serviço secreto.  

7 LiGio Gelli, chefe da loja maçónica P2 apropriou-se da maior parte dos arquivos dos serviços secretos, que foram 

restruturados em 1977, e de posse das informações contidas nestes arquivos desenvolveu uma série de atividades 

de chantagem e obtenção de vantagens que lhe rendeu milhões de dólares e grande poder.  
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ra de Moro e dizem que ele será processado por um "tribunal do povo", 

sendo que tudo quanto disser respeito ao processo Moro será tratado 

publicamente, isto é, será divulgado publicamente. Ora, isto não aconteceu 

de forma alguma. Não só as cartas escritas por Moro foram censuradas, 

mas também o memorial escrito por ele durante o "julgamento", memorial 

este que continha informações no mínimo embaraçosas, e que certamente 

abalariam o governo se fossem divulgadas. Aparentemente o objetivo da 

busca de um entendimento público com o Governo para a liberação de 

Moro, foi um simples expediente tático para ampliar a duração da 

Operação Moro, com afinalidade de ridicularizar o Estado, para romper a 

unidade dos partidos que tinham a maioria no Governo, e também para 

conseguir uma implícita "Iegitimação política". Ou seja, a sorte de Moro já 

estava decidida desde o seqüestro, ou mesmo antes disso.  

No início Moro alimentava grandes esperanças na mediação do Va-

ticano para que o seqüestro não tivesse um final trágico. Escreveu duas 

cartas ao Papa e três ao cardeal Dom Mennini, que, porém, ficaram retidas 

pelos brigadistas. Houve uma provável terceira carta ao Papa, citada por 

Moro em carta para sua mulher, que estranhamente não foi encontrada 

entre as que ficaram com as Brigadas e nem foi recebida pelo Papa, 

conforme alega o Vaticano. Isto mostra que de certo modo as Brigradas 

não tinham interesse na possibilidade de uma mediação, e até mesmo 

chegaram a temê-Ia, tal foi a censura neste caso.  

Para entendermos um pouco do funcionamento das Brigadas Ver-

melhas é necessário falar sobre a importante mudança ocorrida em sua 

cúpula diretiva entre os anos de 1974 e 1976. Depois de um seqüestro, o 

do juiz Mario Sossi, realizado em 1974, a cúpula diretiva das Brigadas 

entrou em uma série de desentendimentos, que levaram à ascensão de 

Mario Moretti à liderança do grupo, em prejuízo de Roberto Curcio e 

Alberto Franceschini. Estes dois, mais Margherita Cagol e Piero Bertolazzi 

foram presos (Margherita Cagol foi morta) pelas forças especiais co-

mandadas pelo general Dalla Chiesa, os carabinieri Dell’antiterrorismo, que 

receberam informações de infiltrados nas Brigadas. Estas informações 

vieram aparentemente do próprio Mario Moretti, que por discordar do 

comando das Brigadas havia sido afastado da cúpula desde o fim do 

seqüestro do juiz Sossi, e que, após estas prisões, passou a ser o único 

chefe das Brigadas.  

Em janeiro de 1976 temos, então, uma mudança total na cúpula da 

Brigada com relação à formação original (Roberto Curcio, Alberto Fran-

ceschini, Mario Moretti, Margherita Cagol e Piero Bertolazzi). Ficava assim 

o Comitê executivo formado por Moretti, Bonisoli, Azzolini e Micaletto, o 

mesmo que dois anos depois atuará no seqüestro de Moro. Aconte- 

ceu, assim, uma mudança fundamental na linha de conduta das Briga- 
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das, passando de "movimentista" para uma organização militarista, que 

teve sua "estréia" em plena campanha eleitoral de 1976, com o brutal 

assassinato do Procurador Geral de Genova, Francesco Coco, e de dois 

agentes de sua escolta. Diferentemente dos Comitês anteriores, este, 

comandado por Moretti, teve longa duração, sendo também, "estranha-. 

mente", beneficiado por duas coincidentes decisões tomadas pelo Go-

verno. A primeira foi a dissolução do organismo especial antiterrorismo dos 

carabinieri dirigido pelo general Dalla Chiesa, e em segundo lugar, no 

momento crucial da preparação da Operação Moro, foi desfeita também a 

Inspetoria antiterrorismo da Polícia. O resultado direto disto foi que de 

março de 1976 a outubro de 1978, a cúpula das Brigadas não será 

perturbada e nem sofrerá nenhuma baixa, não obstante, uma longa cadeia 

de ações militares sangrentas, que culminarão na matança da via Fani e 

nos 55 dias de seqüestro de Moro.  

Outro aspecto que pode ser abordado é a interferência externa, par-

ticularmente dos Estados Unidos. Esta interferência não pode ser com-

provada através de documentos oficiais, existindo somente depoimentos 

que podem nos levar a considerar esta hipótese. Em setembro de 1974, 

quando Moro era Ministro do Exterior, ele viajou aos Estados Unidos junto 

a comitiva do presidente Leone. Nesta viagem Moro teve um longo e 

dramático diálogo com o secretário de Estado Henry Kissinger, que 

ameaçou Moro com a retirada do apoio econômico americano se Moro 

insistisse em abandonar a histórica linha política da DC, marcadamente 

anticomunista, para continuar tentando a abertura em direção ao PC!. Em 

depoimento à Comissão de Inquérito a esposa de Moro e seus dois filhos 

disseram que Moro, durante a viagem aos Estados Unidos, foi repetida e 

gravemente ameaçado, com referência explicita a sua estratégia política de 

abertura em direção ao PC!.  

Em 14 de março de 1977, quando as ações das Brigadas Vermelhas 

sob o comando de Moretti estavam em pleno andamento, o presidente 

Andreotti anotou em seu diário que Moro estava muito preocupado com a 

suspeita de que agentes estrangeiros, de lados opostos, mas unidos com o 

mesmo objetivo de barrar o Eurocomunismo, poderiam estar em ação para 

desestabilizar o equilíbrio italiano. Moro não tinha elementos que 

comprovassem tal suspeita, mas apenas sensações, que o inquietavam 

muito. Segundo um depoimento de Francesco Cossiga, Moro também lhe 

revelou a hipótese de que o terrorismo pudesse ser não endógeno, mas ter 

uma interferência de caráter externa.  

Em depoimento à justiça italiana, o brigadista Alfredo Bonavita de-

clarou que emissários do serviço secreto israelense ofereceram às Bri-

gadas colaboração (armas, dinheiro, informações e possibilidade de trei-

namento) em troca da intensificação das ações militares das Brigadas na 

Itália.  
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Na opinião de Sergio Flamigni o massacre da via Fani e o homicídio de 

Moro amadureceram em uma contingência internacional, na qual as duas 

grandes potências (EUA E URSS) se viam presas com o anômalo "caso 

Itália". Estados Unidos e União Soviética eram ambos contra a mudança 

das já históricas disposições políticas italianas, e consideravam o 

entendimento DC-PCI potencialmente perigoso para o equilíbrio das 

relações internacionais dominadas pelos acordos de Yalta, e também 

"desestabilizante" quanto às recíprocas zonas de influência definidas no 

mesmo acordo. De resto, desde o fim de 1977 americanos e soviéticos 

hostilizavam concordantemente o Eurocomunismo de Enrico Berlinguer, 

que era a busca de uma possível "terceira via", que procurava superar a 

divisão Leste-Oeste.  

No mês de janeiro de 1978, enquanto o terceiro governo de Andreotti 

entrava em crise novamente, o PCI manifestava sua pretensão de fazer 

parte do novo governo. No dia 12 deste mesmo mês o jornal milanês 

Corriere Della Sera publicava em sua primeira página dois artigos, de seus 

correspondentes nos Estados Unidos e na União Soviética. O artigo do 

norte-americano, intitulado "Reunião em Washington sobre o caso Itália", 

falava sobre a conversa do presidente Carter com o embaixador americano 

na Itália Richard Gardner (chamado a Washington para consulta), ao 

mesmo tempo em que, no Departamento de Estado, reuniam-se altos 

funcionários do governo para examinar os "vários aspectos do caso Itália", 

na perspectiva de uma eventual mudança na fórmula de governo existente, 

até então, em Roma. O governo americano mantinha-se firme contra a 

busca de um novo equilíbrio entre a esquerda e a direita, considerando 

mesmo, que os comunistas não deveriam participar de  

. nenhum governo na Europa Ocidental. Esta admoestação havia sido feita 

pelo embaixador americano Gardner e foi levada à reunião do Depar-

tamento de Estado, juntamente com os problemas econômicos e militares, 

que poderiam ser causados por uma eventual participação comunista no 

governo italiano. No artigo do correspondente moscovita era abordada a 

seca e dura ameaça do Kremlin de rompimento com os eurocomunistas, 

em referência a um longo discurso de acusação, contra os princípios 

fundamentais do Eurocomunismo publicado pelo órgão dos Pcus, o "Tempi 

Nuovi".  

Neste mesmo mês de janeiro, dia 12, Aldo Moro escreveu um artigo 

com o intuito de sublinhar o imprescindível nexo entre a "questão comu-

nista" e a situação política italiana, reivindicando uma "liberdade de 

manobra política", seja com relação aos americanos, seja com relação à 

URSS:  

169  



 

"Cabe a nós decidir, com base em nosso conhecimento, com plena 

autonomia, mas com grande equilíbrio e senso de responsabili-

dade".
8
  

O artigo de Moro, escrito para o jornal 11 Giorno não foi publicado, 

segundo os diretores do jornal, "por uma questão de oportunidade", já que 

as palavras do líder democrata-cristão poderiam acentuar tensões e 

polêmicas com o governo dos Estados Unidos.
9

  

Dois meses depois destes acontecimentos, em 11 de março, o acordo 

DC-PCl levará à formação do primeiro governo da República sustentado 

pelo Partido Comunista. Cinco dias depois, o principal artífice deste difícil 

processo, Aldo Moro, estaria entrando num túnel sem saída, pelo menos 

para ele.  

Para um homem que estava em uma situação de extrema provação e 

sob ameaça de morte, as cartas e o memorial que Moro escreveu foram 

extremamente lúcidos. No memorial escrito para o julgamento, a que foi 

submetido, havia páginas de grande lucidez política, com denúncias sobre 

a grave crise pela qual passava a Democracia Cristã, e demonstrando que 

tinha consciência de que o motivo de seu seqüestro estava ligado ao seu 

papel de artífice do governo de Solidariedade Nacional (DC, PCI, PSI), e 

que também tinha implicações internacionais.  

Em determinado trecho de 11 mio sangue ricadrà su di loro, Flamigni 

mostra que o comando das Brigadas Vermelhas teve nas mãos um im-

portante instrumento, os escritos de Moro, para ser usado contra o governo 

Andreotti e, por motivos ignorados, não o utilizou. Porque não uti lizar uma 

arma tão importante que poderia não só desmoralizar, mas até mesmo 

derrubar a maioria da Democracia-cristã?  

Os escritos de Moro do "cárcere do povo" são uma documentação 

fundamental para a reconstituição dos 55 dias de seqüestro, e por isso se 

tornaram objeto de manipulação e censura por parte dos brigadistas, e 

também por parte do aparato de Estado. Nestes escritos aparecem com 

clareza como Moro sabia desde o início que estava condenado à morte, e 

por isso mesmo estes escritos foram objeto de censura e manipulação, 

tanto por parte do Estado como por parte dos seqüestradores.  

Para se ter uma idéia do nível a que chega esta complicada trama é 

preciso falar um pouco sobre dois personagens, o general Dalla Chiesa e o 

jornalista Mino Pecorelli, que estiveram diretamente ligados aos es- 

critos de Moro e que por não se darem conta do perigo que corriam 

 

8 "A noi toeea deeidere, sulla base della nostra eonoseenza, in piena autonomia, ma eon grande equilibrio e senso di 

responsabilità". FLAMIGNI, Sergio. 11 mio sangue ricadrà su di foro; Gli seritti di Aldo Moro prigioniero delle Br. 
Milano: Kaos Edizioni, 1997, p. 26.  

9 O artigo foi publicado no jornal "L'Unita", em 29 de maio de 1979.  
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acabaram perdendo suas vidas Pecorelli era um ambíguo jornalista que 

nos anos 1968-1979, com sua agência de notícias "OP", que era suprida 

com informações vindas de setores dos serviços secretos e pelos basti-

dores políticos romanos, denunciava as intrigas do mundo político e con-

tava os segredos das "vinganças" do poder político.  

Três meses depois da morte de Moro, o general Dalla Chiesa recebe 

do presidente do Conselho de Ministros, Giulio Andreotti, "poderes 

especiais". Em 10 de setembro, o general, que se reporta diretamente ao 

ministro do Interior e não é obrigado a dar satisfações à magistratura, 

começa a exercer a coordenação entre as forças policiais e os agentes dos 

serviços de informações. Em 1° de outubro as forças especiais 

comandadas pelo general estouram outro esconderijo das Brigadas, 

localizado na via Monte Nevoso, em Milão, prendendo entre outros, dois 

componentes do Comitê executivo das Brigadas. São encontrados também 

cartas de Aldo Moro, documentos que haviam sido separados por conterem 

segredos de Estado e segredos "privados", documentos que ao serem 

descobertos e conhecidos pelo general Dalla Chiesa o colocarão na lista 

dos condenados à morte. Os documentos mais graves encontrados no 

esconderijo das Brigadas não serão entregues para exame nos inquéritos 

abertos. Um estreito colaborador do general Dalla Chiesa, o general Enrico 

Galvaligi, referiu-se ao encontro dos documentos datilografados relativos 

ao interrogatório de Moro e falou explicitamente da subtração de uma parte 

destes documentos datilografados e de outros registros. Provavelmente por 

isso Galvaligi foi morto pelas Brigadas em 31 de dezembro de 1980.  

No dia 4 de outubro de 1978, três dias depois do encontro dos docu-

mentos na via Monte Nevoso, o general Dalla Chiesa encontra-se com o 

jornalista Mino Pecorelli. Pouco depois a agência OP começa a publicar 

uma série de artigos, nos quais Pecorelli sustenta que o memorial Moro 

encontrado na via Monte Nevoso é incompleto, e pergunta se não existiria 

um outro memorial no qual Moro revelaria importantes segredos de Estado.  

A "OP" conduz então uma campanha intensa de denúncia e acusação 

a Giulio Andreotti e a seu clã, sendo que Pecorelli é o jornalista melhor 

documentado sobre os diversos escândalos, nos quais estava envolvido 

Andreotti. Desperta interesse o fato de que todos estes escândalos foram 

amplamente discutidos por Moro em seu memorial, censurado pelos 

brigadistas, e de posse do general Dalla Chiesa.  

Os escritos de Moro não continham apenas segredos de Estado, 

como por exemplo a estrutura secreta paramilitar Gladio, mas tam- 

bém os segredos das "bandalheiras" de Andreotti. Não foi por acaso 

que Pecorelli, em fevereiro de 1979, definiu Andreotti como "quase 
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um Chefe absoluto, a quem tudo, por razões de Estado, é concedido". Dalla 

Chiesa já sabia da existência destes escritos e do seu conteúdo "explosivo" 

através de um informante infiltrado nas Brigadas, e tendo informado 

Andreotti a respeito, e sendo por este encarregado de recuperá-Ios. Porém 

o general Dalla Chiesa não só não repassará a Andreotti todo o material 

encontrado na· via Monte Nevoso, como tirará cópia de toda a 

documentação. Na época do encontro com Pecorelli o general Dalla Chiesa 

estava em contato cada vez mais estreito com o secretário geral do PSI 

Bettino Craxi, neste tempo inimigo de Andreotti.  

Poucos meses depois do encontro destes documentos o chefe mafioso 

Tommaso Buscetta, que estava preso na prisão de Cuneo (onde estavam 

presos também alguns chefes das Brigadas), sondou, a pedido da Cosa 

Nostra, a possibilidade das Brigadas Vermelhas reivindicarem o eventual 

assassinato do general Dalla Chiesa.
10

 Os brigadistas responderam 

negativamente. Em 20 de março de 1979 o jornalista Mino Picorelli é morto 

na redação da agência OP; em 3 de setembro de 1982 é a vez de Dalla 

Chiesa, que é morto em Palermo. Dalla Chiesa foi nomeado "prefetto" 

(magistrado nomeado pelo governo que chefia a administração de toda 

uma província) de Palermo por Andreotti, provavelmente para que sua 

morte fosse relacionada com o conflito entre Estado-Máfia e não com 

relação à Moro e seus escritos.  

O envolvimento dos serviços secretos italianos, e através deles o 

próprio Estado, no seqüestro e morte de Aldo Moro pode ser deduzido de 

vários fatos, mas apesar disto não houve investigações a respeito. Moro diz 

que a restruturação que os serviços secretos sofreram em 1977 lhe parecia 

uma vitória do presidente do Conselho de Ministros, que passaria a ter 

acesso a todos os segredos de Estado. Moro nos seus escritos 

encontrados posteriormente em 1990, e censurados na ocasião do primeiro 

achado em 1978, conta sobre a existência de uma estrutura oculta NATO 

de guerrilha-antiguerrilha (Gladio), e também sobre as conexões entre 

Andreotti e a CIA.  

Durante o seqüestro de Moro, o Ministro dos Assuntos Internos Fran-

cesco Cossiga contava com vários colaboradores externos ao ministério. 

Um deles era o americano Steve Pieczenik, homem de confiança  

10  O envolvimento das Brigadas Vermelhas como o crime organizado (Máfia) aconteceu em virtude da necessidade de 
arrecadação para fazer face às altas despesas que tinham as Brigadas _ por volta de 10 milhões de dólares por ano. 

Para esta manutenção eram necessários grandes roubos em escala profissional, de assaltos a banco a roubos de 

folhas de pagamento e seqüestras para resgates de muitos milhões de dólares, daí a necessidade de se associar à 

pessoas mais experientes neste tipo de serviço (Máfia e outras organizações do submundo do crime). "Metade do 

produto cabia a uma organização com elevadas pretensões revolucionárias, que roubava para matar; a outra metade 
cabia a criminosos comuns que habitualmente matavam para roubar. A distinção moral, nunca muito acentuada, 

tendia a desaparecer nas mentes dos terroristas com o passar do tempo". STERLlNG, Claire. A rede do terror- A 

Guerra Secreta do Terrorismo internacional. Rio de Janeiro: Nórdica, 1981, p.319-20.  
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de Henry Kissinger e da CIA
11

, que aconselhou Cossiga a diminuir a 

importância de Aldo Moro e demonstrar através da imprensa a não 

responsabilidade de Moro pelo que ele estava escrevendo, e dizer que 

Moro havia recebido uma lavagem cerebral, usando para isso declarações 

de amigos íntimos e colegas de Moro. E isto foi feito contando também com 

a ajuda dos afiliados da Loja Maçônica P2. Um dos mais destacados nesta 

operação foi o expert psiquiatra professor Franco Ferracuti, afiliado da P2 e 

"amigo" íntimo da CIA, que defendeu calorosamente a tese da 

inautenticidade dos escritos de Moro da prisão do povo. Além disso, vale a 

pena destacar que um dos pontos do programa de constituição da Loja 

Maçônica secreta P2 era o objetivo de impedir, por qualquer meio, a 

participação do PCI em um governo nacional e também perseguir uma 

mudança da Democracia Cristã para um perfil tecnocrático e anticomunista. 

Por isso mesmo, Aldo Moro era inimigo jurado da P2, podendo explicar-se 

por aí a total ineficiência, inércia da polícia e dos serviços secretos em 

localizar o cativeiro de Moro. Leonardo Sciascia, em sua análise do caso 

Moro alerta para o fato de que logo após o seqüestro Aldo Moro começa a 

ser tratado com um certo tipo de expressões, tanto pela imprensa como por 

diversas autoridades. O nome Moro começa a ser substituído por "o grande 

estadista", o "presidente da Democracia Cristã", "o líder", "o grande líder", 

"o líder prestigioso", "um dos mais eminentes estadistas da Itália". Inclusive 

o presidente Carter usa o adjetivo "grande" para se referir a Moro. Em sua 

análise Sciascia mostra como isto foi usado para desacreditar Moro perante 

a opinião pública e amenizar o conteúdo de suas denúncias e acusações. 

"Como seria possível reencontrar a imagem do "grande estadista" nas 

mensagens que Moro escrevia da prisão do povo" (SCIASCIA, 1994:32).  

Outras perguntas sem respostas: por quê Moro ao contrário de outros 

dirigentes da Democracia-cristã não tinha, apesar de ter sido diversas 

vezes requisitado, um carro blindado; por quê a polícia preferiu fazer 

operações de barreiras ao invés de operações de procura do prisio-  

11 A CIA classificou como secretíssimo o caso Moro. Nos anos noventa. o presidente Bill Clinton desclassificou milhares 

de fasciculos dos arquivos secretos. mas não a pasta relativa ao seqüestro Moro, que permaneceu classificada como 

"secretíssimo". FLAMIGNI, Sergio. // mio sangue ricadrà su di foro; Gli scritti di Aldo Moro prigioníero delle Br. Milano: 

Kaos Edizioni, 1997, p. 35  

Wílliam Colby, ex-agente da CIA, em entrevista ao jornal Corriere della Sera (25.08.79), declarou que Moscou e 

Praga forneciam instrumentos para o terrorismo internacional, inclusive para o italiano. Porém Claire Sterling ressalta 
que "apenas um ano antes de Colby fazer sua peremptória declaração ligando os terroristas italianos a Moscou e 

Praga, a CIA afirmara que as Brigadas Vermelhas italianas não tinham a menor ligação estrangeira Foi esse o 

principal motivo alegado pela CIA para recusar a solicitação italiana de auxílio na caçada de 55 dias para encontrar 

Aldo Moro, quando as brigadas Vermelhas o seqüestraram". STERLlNG, Claire. A rede do terror- A Guerra Secreta 

do Terrorismo internacional. Rio de Janeiro: Nórdica, 1981, p. 301.  

As declarações de Colby só foram dadas depois do depoimento de Patrizio Peci (brigadista arrependido, que 

denunciou em seu depoimento diversos companheiros e ações das Brigadas), que revelou que membros das 

Brigadas eram treinados na Tcheco-Eslováquia e que além disso as Brigadas haviam recebido armas tchecas 

enviadas através da Hungria e Áustria. Idem, ib., p. 233.  
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neiro e do cativeiro; a falta de explicação para o que estava fazendo na via 

Fani uma moto Honda com dois ocupantes armados, que os terroristas 

jamais admitiram como sendo brigadistas; por quê um dos terroristas que 

participou do seqüestro, Alessio Casimirri, viveu tranqüilamente na 

Nicarágua, sob proteção do serviço secreto italiano, e quando se viu sob 

ameaça de extradição ameaçou publicamente falar "tudo sobre os apoios 

que sempre gozei no meu país"; o por quê da não investigação do falso 

comunicado, idealizado por um magistrado ligado a Andreotti, e executado 

pelo falsário Tony Chichiarelli, informante do serviço secreto italiano 

(SISDE), que será assassinado em setembro de 1984, depois de um jantar 

com um dos chefes do serviço secreto?  

E por fim, um fato comprovado e também não investigado: o uso da 

impressora modelo Ab Dick 360 T (número 938508) pelas Brigadas para 

fazer seus comunicados e outros materiais, durante o seqüestro de Moro. 

Esta impressora pertencia ao patrimônio do escritório do "Rus dei Sismi" 

(Raggruppamento Unità Speciali - um subsetor dos serviços secretos). 

Além desta foi usada também uma fotocopiadora pertencente ao Ministério 

dos Transportes. As duas máquinas recebiam manutenção, inclusive 

durante o seqüestro, de Stefano Noto, o mesmo sujeito que também dava 

manutenção nas máquinas que estavam no escritório do "Rus del Sismi". 

Não por acaso, uma semana antes de morrer, o jornalista Mino Pecorelli 

escreveu que qualquer um no aparelho de Estado conhecia, em primeiro 

de março, a existência da tipografia das Brigadas.  

Outro ponto importante era o motivo do seqüestro de Moro. Um de 

seus chefes, Mario Moretti, ao comentar o isolamento político das Brigadas 

ocorrido depois do seqüestro disse que os acontecimentos foram muitos 

diversos daqueles previstos pela organização. As manifestações populares 

ocorridas após a emboscada e a matança da rua Fani surpreenderam as 

Brigadas: a greve geral, a grande manifestação popular de protesto em 

toda a Itália, os imponentes funerais dos agentes mortos na emboscada, 

etc. Este grave erro de análise e avaliação não foi, entretanto, suficiente 

para que o desfecho do seqüestro pudesse ser outro. E nem a perda do 

apoio popular estimulou os brigadistas a soltarem Moro ou mesmo 

divulgarem seus escritos.  

Parece-me que existem mais do que evidências de que o Estado 

esteve envolvido, direta ou indiretamente, neste triste episódio. E este 

envolvimento parecia levar a Itália a um beco sem saída. Entretanto, foi 

encontrada uma saída, e uma saída que nos permite algumas importantes 

reflexões. Como foi possível passar de uma situação de corrupção 

avassaladora, envolvendo políticos, a Máfia e setores da sociedade civil, 

com o sistema político mostrando-se conivente com o crime organi- 

zado, com a corrupção e fazendo vistas grossas para os setores "desvi-  
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ados" do Estado, para uma operação de limpeza, de ética, como a ope-

ração "Mãos limpas". Como foi possível criar novos comportamentos 

políticos e democráticos capazes de superar a situação anterior. No caso 

italiano houve uma longa preparação político-cultural que deixou como 

herdeiros um grupo de magistrados, que levaram avante uma luta dura 

contra o crime organizado, e também contra o próprio Estado envolvido 

com este crime organizado. A participação da sociedade civil, que tanto 

bradava contra os escândalos, foi fundamental, apesar dela mesma ter 

sido, por anos e anos, cúmplice (não-inconsciente), e em muitíssimos 

casos beneficiária, direta ou indireta, das práticas governamentais. A Itália 

nos mostrou que mesmo em situações profundamente corruptas é possível 

reagir e obter resultados positivos, sem abrir mão dos princípios 

democráticos.  

Creio que não há dúvidas que para sair desta situação foram funda-

mentais as mudanças ocorridas no plano internacional, decorrentes da 

queda do comunismo moscovita, que liberou energias há muito tempo 

represadas, dissolvendo propostas políticas arcaicas e vetos à esquerda. 

Por ter o mais forte partido comunista na Europa ocidental, a Itália pagou 

muito caro durante a Guerra Fria. Com o final desta Guerra e o colapso do 

comunismo foram inevitáveis as mudanças. Além disso houve, no início da 

década de 1990, a rebelião dos eleitores contra a corrupção endêmica, por 

motivos morais.  

Em seu livro, A Rede do Terror, Claire Sterling não concorda com esta 

versão que expus. Ela acredita que as Brigadas Vermelhas agiram com 

propósitos políticos, pretendendo destruir o regime democrata-cristão para 

que o Partido Comunista pudesse dar uma "guinada histórica" e retomasse 

seu papel revolucionário. "Para as Brigadas Vermelhas, o Inimigo não eram 

os democratas-cristãos, mas o Secretário do Partido Comunista Italiano, 

Enrico Berlinguer, e seus" Berlingueriam", que vendiam a classe operária 

em sua busca de pastas ministeriais". Para Sterling esta era a estratégia 

básica das Brigadas. Temos de levar em consideração que seu livro foi 

publicado em 1981 e que a sua visão, como jornalista (correspondente na 

Itália de diversos órgãos da imprensa norteamericana), não era muito 

diferente da visão que a imprensa em geral teve do episódio, como pude 

comprovar pela leitura das reportagens publicadas pelas revistas Veja e 

Istoé, e que muito provavelmente refletiam as mesmas opiniões publicadas 

pela imprensa italiana na época. A análise feita por Sterling sobre o local 

em que foi deixado o cadáver de Moro é idêntica a feita pela revista Veja 

(17.05.78, p.31); considerando o episódio como uma "vitória épica" para as 

Brigadas Vermelhas, o que me parece um equívoco tanto para uma análise 

feita na época (as Brigadas perderam o apoio popular, da imprensa e 

dos intelectuais), como agora (a repressão do Estado foi intensificada): 
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“A despeito de uma frenética caçada humana de âmbito nacional, o 

esconderijo das Brigadas Vermelhas jamais foi descoberto. Cin-

qüenta e cinco dias depois, os seqüestradores abandonaram o 

cadáver de Moro, crivado de balas, na mala de um carro roubado, na 

metade de distância entre as sedes do Partido Comunista e do 

Partido Democrata-Cristão. Dificilmente poderia haver uma men-

sagem mais evidente. Moro, o arquiteto da nova grande aliança 

católica-comunista, pagara o preço por haver desviado de tal forma o 

Partido Comunista Italiano de seu clássico rumo revolucionário. 

Naquele tumultuado dia de março, a Grande Aliança obteve o voto 

de confiança do Parlamento, mas estava inequivocamente 

condenada - mal conseguiu chegar ao final do ano. Nesse sentido 

histórico, a judiciosa escolha da vítima e do momento feita pelas 

Brigadas Vermelhas certamente Ihes valeu uma vitória de pro-

porções épicas”
12

  

Podemos concluir que os meios de comunicação, apesar de trazerem 

uma quantidade enorme de informações importantes, nem sempre atuam 

no sentido de buscar a verdade, já que podem ser amplamente 

manipulados. Em segundo lugar constatamos que é um gravíssimo perigo 

a sociedade civil fechar os olhos ao crime organizado, acreditando que ele 

se limita a atuar em áreas tradicionais como drogas, jogos e prostituição.  

Por fim vemos que a própria ousadia dos corruptos, ao seqüestrar e 

assassinar Moro, acabou por expor, mais cedo ou mais tarde, toda a 

corrupção e sujeira existente nos bastidores da política italiana. E tudo isto 

serve para que nós brasileiros reflitamos sobre nossa própria situação, já 

que em vários aspectos podemos ver semelhanças com o caso italiano. 
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Alberto Manguei, Uma história da leitura, tradução de Pedro Maia Soa-

res, Companhia das Letras, 408 páginas, R$ 29,00, São Paulo, 1997.  

Em uma conferência ditada na Universidade de Belgrano e publicada 

em seu livro "BORGES ORAL", o mestre portenho chama a atenção do 

papel do livro como extensão da memória e da imaginação, qualificando-o 

como o mais assombroso dos diversos objetos humanos, cuja função 

principal é a recordação do passado e dos sonhos. Mais adiante, manifesta 

o desejo de escrever uma história das diversas valorizações que o livro 

recebeu ao longo do tempo, tarefa que nunca chegou a realizar. Também 

no pequeno ensaio "DEL CULTO DE LOS L1BROS", parte de "OTRAS 

INOUISICIONES", estão já presentes muitas das idéias mais tarde 

expostas na conferência. Se considerarmos as quase três décadas 

existentes entre um e outro texto fica clara a constância destas idéias em 

sua Obra.  

Se Borges não chegou a escrever seu estudo, nos privando assim de 

mais uma de suas fascinantes contribuições, a idéia não se perdeu, já que 

agora nos chega esta "UMA HISTÓRIA DA LEITURA", do argentino 

naturalizado canadense Alberto Manguei, que ao longo de suas 408 

páginas traça um interessante painel das diversas valorizações que a 

leitura, e conseqüentemente seu continente, o livro, vêm recebendo ao 

longo dos tempos.  

Começo este texto lembrando a figura de Jorge Luis Borges, porque 

embora Manguei não o admita explicitamente, talvez por ser desnecessário 

de tão óbvio, sua obra está impregnada pelo universo simbólico e pelas 

idéias do velho mestre, inspirador evidente da concepção e de muitas das 

passagens capitais desta "UMA HISTÓRIA DA LEITURA". Basta uma 

leitura de cada uma das obras citadas (no caso de Borges, a conferência 

"EL L1BRO" em "BORGES ORAL") para que seja comprovada esta 

afirmação. Além da influência natural de um grande autor sobre um seu 

conteporâneo e conterrâneo mais jovem, há nesse caso um elo mais forte, 

já que Manguei, como ele mesmo conta, foi leitor para Borges, tendo 

assim, ao substituir os olhos do outro, a oportunidade de uma convivência 

muito mais íntima e cúmplice do que a de um mero leitor com um autor 

distante.  

Não vai aí nenhum demérito, não estou dizendo que Manguei copia 

Borges, longe disso, acho apenas que ele desenvolve, e de maneira  
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brilhante, idéias que foram adquiridas pela convivência e/ou leitura de seu 

antecessor. Nada de mais lisonjeiro para um leitor que ampliar, melhorar e 

desenvolver o texto lido, num verdadeiro trabalho de recriação, 

transferindo-o para um novo universo, ainda mais quando a fonte de 

inspiração é um autor do porte de Jorge Luis Borges. Além disso, e po-

demos dizer sem problemas, já que ele próprio o alardeava, um dos traços 

mais característicos da obra de Borges é exatamente este, a releitura, 

recriação e inserção em nova realidade de obras e conceitos de autores do 

passado, proporcionando assim uma nova vida a criações que de outra 

forma desapareceriam no vai-e-vem das modas, criando com isso uma 

meta-literatura.  

Histórias da escrita, da imprensa, das bibliotecas, da indústria gráfica, 

ou seja, do objeto-livro em suas mais diversas formas e conjuntos, e até 

mesmo manuais de editoração, produção, aquisição e de cuidados com os 

livros há muitos. Exemplos recentes, escritos em ou traduzidos para o 

português, que ainda se acham nas livrarias e sebos da cidade, são: "O 

LIVRO" de Douglas C. McMurtrie, "O APARECIMENTO DO LIVRO" de 

Lucien Febvre e Henry-Jean Martin, 'SíNTESE HISTÓRICA DO LIVRO", de 

José Barboza de Mello, "A PALAVRA ESCRITA", de Wilson Martins, "A 

CONSTRUÇÃO DO LIVRO", de Emanuel Araújo e os "ELEMENTOS DE 

BIBLlOLOGIA", de Antônio Houaiss, além do há muito esgotado "O 

BIBLlÓFILO APRENDIZ" de Rubens Borba De Moraes. Mas histórias da 

leitura ou como disse Borges, das diversas valorizações que o livro tem 

recebido ao longo do tempo, têm sido raras.  

É claro que quando se fala de livros há que se falar de leitura, e que 

em diversos momentos este tema é tratado nestas obras. Mas parece 

interessar aos seus autores mais o objeto material, cobiçado pelos bibli-

ófilos antes pelo aspecto e raridade do que propriamente pelo conteúdo, 

que a íntima relação entre o leitor e o autor através da obra, da qual o livro 

é apenas o necessário, indispensável e, é bom que se diga nestes tempos 

de computador em que muitos apressadinhos tentam declará-Io em 

extinção, eterno suporte físico.  

Obras que tratam deste assunto sob esta ótica da leitura, em portu-

guês, só me vêm à lembrança no momento, os belos e indispensáveis "OS 

LIVROS NOSSOS AMIGOS" e "O DIABO NA LIVRARIA DO CÔNEGO", de 

nosso mestre Eduardo Frieiro, que juntamente com seus diversos ensaios 

merecem uma divulgação muito mais ampla do que têm, tal a sua 

qualidade e perene contribuição. É bom lembrarmos que Frieiro, que por 

coincidência morreu cego como Borges, não só escreveu livros, como 

também os fabricou, pois começou sua vida profissional como impressor e 

tipógrafo, adquirindo assim um conhecimento dos dois lados da 

produção dos livros talvez único entre intelectuais de seu porte, o  
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que dá um sabor especial às suas obras sobre o tema. Mas como santo de 

casa não faz milagre ...  

Esta "UMA HISTÓRIA DA LEITURA" chega em boa hora, no momento 

em que a própria sobrevivência do livro como suporte material está sendo 

contestada. Há aqueles que, provavelmente porque ou não gostam da 

leitura como prazer, fora das atividades profissionais, ou nem chegam a 

imaginar a existência deste hábito, acham estar o livro com seus dias 

contados, sendo substituído pelos computadores. Isso é grande bobagem. 

A tela da máquina pode substituir as obras de referência, tais como 

enciclopédias e dicionários, e os periódicos. Mas quem vai ler "GUERRA E 

PAZ", um conto qualquer de Rubem Fonseca ou um exemplar de Asterix 

numa tela?  

Por enquanto não há melhor suporte para leitura que o nosso bom e 

velho "códice", um dos mais geniais objetos de "design" criados pelo 

Homem, que, como já foi amplamente dito, é leve, portátil, permite acesso 

quase imediato às informações nele contidas, sua leitura não cansa como 

a da tela do computador, além de ser extremamente durável.  

A tela, por outro lado, como o próprio Manguei diz em sua obra, é uma 

versão moderna, eletrônica, dos antigos rolos de papiro ou de pergaminho 

e velino, que tinham de ser desenrolados à medida que iam sendo lidos, 

dificultando assim o acesso ao seu conteúdo, além de ser de difícil 

armazenagem e transporte. Experimente ler na cama, ou mesmo em uma 

poltrona com um computador, mesmo daqueles pequenos, portáteis. E 

quando acabar a luz, qual vela iluminará a tela?  

O livro de Manguei está dividido em quatro partes, organizadas como 

um livro às avessas começando com "A ÚLTIMA PÁGINA" e terminando 

com as "PÁGINAS DE GUARDA", com os "ATOS DE LEITURA" e "OS 

PODERES DO LEITOR" pelo meio. Nestes capítulos é traçado um vasto 

painel do surgimento, desenvolvimento e variação da atividade da leitura 

nas diversas fases e situações por que passou o Homem ao longo de sua 

trajetória.  

Neles aprendemos sobre a solidão e a discriminação sofridas pelo 

leitor, sobre as suspeitas que a leitura gera em épocas de totalitarismo, o 

que leva estes regimes a combater com vigor, desde o início, esta 

atividade para melhor controlar a sociedade e reprimir a oposição. 

Aprendemos também, como era vista a leitura na Antigüidade Clássica e 

nos primórdios da Idade Média, em que o importante era a palavra dita e 

não a escrita,sendo os livros vistos como verdadeiros túmulos das ideias, e 

destruidores desta outra arte quase perdida para nós, a da Memória, 

diluída hoje no infinito mar de informação que nos afoga, espalhado que 

está em seus suportes eletrônicos, e não como achavam Sócrates e Platão 

dentro do cérebro, ou coração de cada um, trazendo assim a necessária 

sabedoria como fruto da aprendizagem, e não apenas a repetição 

mecânica.  
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Discute-se também o espanto de Agostinho ao ver Ambrósio lendo 

silenciosamente, o que nos leva a crer que esta era a prática incomum nos 

primeiros séculos· da leitura, o que deveria causar um verdadeiro tumulto 

nas bibliotecas e locais públicos, além da inevitável indiscrição em relação 

ao texto lido. Fala-se da lenta evolução para uma leitura silenciosa, que foi 

possibilitada pela invenção dos sinais de pontuação no início da Idade 

Média.  

Temos, também, um painel do aparecimento das heresias causadas 

pela leitura silenciosa, que deixava o leitor divagar pelo texto lido, imaginar 

teorias e chegar a conclusões não ortodoxas, fato impossível quando da 

leitura em voz alta. Por aí o autor vai, até chegar aos nosso dias, passando 

pelos mais variados aspectos da arte e do prazer de ler em suas mais 

diversas formas, situações e conseqüências, como o roubo de livros, a 

leitura do futuro através dos textos consagradôs, o futuro da leitura como 

atividade, a leitura do mundo e dos códigos não escritos, a aprendizagem 

da leitura, a relação entre estas duas e muito mais. Tudo isto é exposto em 

linguagem clara, de maneira extremamente agradável, que aliada a uma 

boa tradução e ótima apresentação gráfica torna este livro indispensável 
para quem se interessa pelo assunto, e inevitável para quem gosta de ler.  

LEONARDO JOSÉ MAGALHÃES GOMES 

Licenciado em História pela UFMG  

•••  

Teresa Castro d'Aire. O Racismo. Portugal: Sociedade Gráfica, 1996, 148p.  

Racismo em Portugal: qualquer semelhança com o Brasil é mera 

coincidência.  

Teresa Castro introduz essa obra com um dito africano de profunda 

densidade ideológica: "obrigado meu Deus por ter criado o cavalo, porque 

se não existisse o cavalo os brancos montavam em cima de nós"e afirma 

logo no início, sobre a epopéia dos descobrimentos, a miscigenação das 

raças e a teoria dos brandos costumes, serem tudo mentira - "os 

portugueses são racistas, sim".  

Essa obra é composta de perguntas e respostas, constituíndo-se um 

texto que no seu cômputo geral é claro e de leitura rápida e fácil de 

modo que pode servir facilmente como texto para debates ou discus- 
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sões em níveis diferenciados. O livro enfoca um assunto de profunda 

importância na explicitação do racismo em Portugal, desse modo, em 

circunstâncias e dosagem diversas, poderá ser útil ao ensino em matérias 

que discutam o preconceito racial. Apresenta-se dividido em 15 entrevistas 

referentes às seguintes perguntas básicas: - Origem geográfica do 

entrevistado e de sua família; nível de escolarização e profissão: como e 

onde mora e qual a cor dos vizinhos; se o entrevistado acredita ter raça 

mais bonita, mais inteligente; se tem raça que comete mais crimes; se o 

entrevistado se casaria com alguém de outra religião que não a sua; se o 

entrevistado se casaria mais facilmente com um pobre ou com um preto, se 

as leis portuguesas protegem todos da mesma forma, etc.  

As respostas a essas perguntas e a outras são surpreendentes e 

reveladoras sobre a existência de racismo em Portugal.  

Diz a autora sobre as pessoas que inicialmente admitiram a existência 

do racismo em Portugal, quando convidados a falar um pouco mais sobre 

suas experiências fecharam-se e comentaram que no seu caso pessoal 

nem tinham muita razão de queixa. Para essas pessoas, que passaram 

pelas humilhações mais vergonhosas que um ser humano pode ser sujeito, 

a não-denúncia era como se fosse a única forma de conservar o mínimo de 

dignidade que os brancos ainda Ihes não roubaram, conclui a autora na 

sua introdução.  

Prosseguindo a análise levanta questões sobre o depoimento do di-

rigente do SOS Racismo que afirmou ser o português mais racista do que 

os alemães, uma vez que na Alemanha tomam se providências diante de 

manifestações agressivas de preconceitos e intolerância, enquanto em 

Portugal as autoridades, através da ausência de atitudes, são coniventes 

com os agressores.  

A maioria dos entrevistados foi unânime em afirmar que os discrimi-

nados que vão a tribunal por maus tratos, dificilmente ganham a causa, 

pois os juízes são racistas. É comum em Portugal a ação dos Skinheads e 

da Polícia contra grupos minoritários especialmente o preto. Entretanto 

admitir ter sido discriminado é sentir a humilhação duas vezes, a grande 

maioria das pessoas discriminadas não dão queixa e dizem não adiantar.  

Mas nem todos pensam assim, há negros conscientes de seus direitos 

e estão mobilizando as autoridades para que façam justiça com as 

minorias portuguesas ou como dizem os portugueses os "retomados" (ex-

colônia Portuguesa). O SOS Racismo está solicitando também que se 

incorpore nos currículos das escolas secundárias o senso de respeito pelas 

raças. Trabalhos como o da cantora cabo-verdiana Celina Pereira, vem 

tentando levar às escolas bilingües histórias nascidas em Cabo Verde. 

Um livro com fita cassete foi patrocinado por uma organização 

 

182  



 

não-governamental italiana, editada em três idiomas; italiano, português e 

crioulo. São canções infantis, trovadinhas, cantigas de roda, confecci-

onadas dentro de uma ordem pedagógica e didática para as escolas de 

ensino bilingüe. Nos Estados Unidos a obra aparece em português, crioulo 

e inglês e já é utilizada em algumas escolas em Massachusetts, onde a 

autora recebeu alguns prêmios. O projeto dirige-se a crianças cabo-

verdianas que possuem um índice muito grande de insucesso escolar, pois 

são obrigadas a aprender a estudar numa língua que não é a delas; 

entretanto, Portugal não tomou conhecimento do projeto, lamenta Celina. O 

maior número de africanos que vivem em Portugal é de Cabo Verde, 

acrescenta a cantora; "eu só queria dar às crianças de Cabo Verde 

algumas referências culturais dos seus progenitores para poder se situar 

enquanto seres humanos, saber de onde vêm e para onde vão".  

Este livro, curiosamente, leva-nos a tecer algumas comparações e 

consequentemente uma compreensão da base do racismo no Brasil, uma 

vez que estamos na condição de "retomados", através da língua e de 

algumas heranças culturais.  

Um dos fatos de aproximação é que no Brasil os negros de nível sócio-

econômico mais elevado ficam "sem cor" e passam a discriminar a sua 

raça. Isso ocorre também com o mulato, que para fugir da discriminação se 

coloca mais próximo do branco de forma ideológica. Dessa forma vai 

emergindo uma massa sem identidade pois o mulato nem é negro nem é 

branco, como afirma uma entrevistada - a colonização tirou do africano que 

vive em Portugal, a cultura, a língua, os costumes e Ihes impôs uma vida 

de humilhação.  

Por outro lado a autora coloca a dificuldade das mulheres pretas em se 

manifestarem e em dar depoimentos aprofundando ao gravíssimo pro-

blema da auto-estima.  

"Eu quando tenho saudades de ver um preto basta-me olhar para o 

espelho, e pronto, tão cedo já não preciso de voltar a vê-Ios na minha 

frente. "  

Sobre esse fato revela a autora, que o curioso nessas mulheres é 

serem de um status sócio-econômico de classe média e talvez tenham sido 

ainda mais discriminadas do que os homens por isso tenham tanta pressa 

em esquecer as humilhações do passado. Uma culpa de todos nós, 

considera Teresa Castro, cidadãos de todas as raças e que parece repetir-

se em muitos casos como recorrência.  

MARIA SOLANGE PEREIRA RIBEIRO 

Doutoranda - Educação - USP - bibaecir@turing.unicamp.br  

•••  
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Antônio Sérgio Bueno. Vísceras da Memória Uma leitura da obra de 

Pedra Nava. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997.  

Cada ser humano é único. Esta é uma grande verdade. Cada um de 

nós guarda em si potencial idades e qualidades que nos tornam singulares. 

Entretanto existem alguns, entre nós, cuja singularidade e unicidade se 

tornam por demais significativas. Pedra Nava, certamente, foi um ser 

humano assim. Médico, desenhista, poeta, escritor-memorialista, revelou - 

se ao mundo como uma personalidade única e ao mesmo tempo dotado de 

múltiplas facetas. Conhecê - lo, defini - lo não é uma tarefa muito simples.  

Existem uma quantidade expressiva de obras acadêmicas, jornalís-

ticas, literárias, entre outras que analisam a personalidade e a obra de 

Pedra Nava, entretanto podemos afirmar que o livra recentemente publi-

cado pelo Prof. Antônio Sérgio Bueno nos possibilita mergulhar no universo 

navaniano e ao menos, enxergar algumas novas centelhas acerca do 

personagem inquieto e insondável que foi Pedro Nava.  

A obra de Bueno é resultado de uma tese de doutorado defendida no 

ano de 1994 inserida no Programa de Pós - graduação da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Ao falar de suas pretensões em relação ao trabalho, autor afirma que 

seu objetivo foi :"( ... ) estudar as memórias de Nava através de categorias 

operacionais como espaço, corpo e figuração, tendo sempre em vista o 

diálogo da literatura com outras áreas do saber e o diálogo interno entre as 

próprias obras literárias.( ... )" ( p. 19 grifos do autor), entretanto podemos 

dizer que as questões apontadas por Bueno ao longo de seu texto se 

abrem para maiores possibilidades de análise e servem como referencial 

àquele que se interessa não apenas pela trajetória de Pedra Nava, mas 

para o estudioso da memória, cidades e cultura busca em fontes 

alternativas como a Literatura, um apoio para seus estudos e 

investigações.  

Bueno divide seu texto em três capítulos seguindo a estrutura que 

gestou ao eleger três categorias como essenciais nas memórias de Pedra 

Nava. São elas: o espaço, o corpo e a figuração.  

No capítulo I,intitulado, "Espaço" irá nos revelar como a noção de 

espaço, lugar, recriação e restauração foram importantes para Nava ao 

escrever suas memórias. Segundo ele, ao rememorar, o escritor recons-

truía lugares, pontos, ruas, de forma que pudesse recuperar em suas 

lembranças a essência de suas memórias. A recuperação dos espaços  

. funcionava como elemento detonador das lembranças. Revela ao leitor um 

Nava amador de ruínas buscando entre cacos e estilhaços reter e 

reconstruir aquilo que já não existia mais e através de seu texto restaurava 

as imagens que haviam se tornado invisíveis ou mutiladas.  
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No capítulo II dedicado ao "Corpo" encontramos a relação clara e 

intrínseca entre o Nava médico e o Nava escritor que lidava com seu texto 

e com suas lembranças com uma precisão visceral e a curiosidade de um 

anatomista. A Anatomia era em verdade, sua grande paixão. A analogia 

estabelecida entre o médico Frankenstein que desejou dar vida à matéria 

morta e ao médico Pedro Nava que recuperava o passado não o 

considerando matéria morta, mas algo vivo e pulsante no qual sempre 

esteve mergulhado, nos faz refletir sobre o papel do historiador na soci-

edade como aquele sujeito que mesmo compreendendo a impossibilidade 

de recuperar o passado integralmente, faz dele seu objeto e referencial no 

entendimento da sociedade em que vivemos. O historiador reúne 

características do Or. Frankenstein e do Or. Pedro Nava.  

Neste capítulo o autor tratará, também, da relação de Pedro Nava com 

a morte, a presença dos cadáveres em suas descrições, a rememoração 

das aulas na Faculdade de Medicina e como estas experiências definiram 

de forma indelével sua personalidade.  

No terceiro e último capítulo "Figuração", Bueno irá tratar de um as-

pecto fundamental na vida e obra de Nava : a imagem . É sabido por todos 

que o memorialista possuía conhecimentos artísticos que o dotavam de 

qualidades plásticas que, caso tivesse persistido na carreira artística, não 

teria deixado nada a dever ao mundo das artes. Entretanto nos mostra o 

autor que a imagem nunca esteve afastada do universo criativo de Nava. 

Nos originais de seus textos elaborava desenhos, caricaturas, colagens, 

reconstruía e desenhava mapas, lugares, buscava em fotografias sue 

material de apoio para a recuperação das memórias que escrevia. 

Rescrever suas memórias era trabalho e um trabalho que envolvia a 

manipulação de uma linguagem estética.  

Bueno encerra sua análise comentando acerca dos originais somados 

em trinta e seis páginas inéditas do que seria parte do sétimo volume das 

memórias de Nava intitulado "Cera das Almas".  

Na realidade o texto de Antônio Sérgio Bueno é uma aula de erudição 

e um convite, prazeroso, à leitura e ao estudo. Ao analisar, visceralmente, 

a produção de Nava nos aponta algumas de suas influências literárias que 

se destacam em seu texto, citamos Edgar Allan Poe, Marcel Proust, 

Stevenson, Rabelais, entre outros, bem como seu infinito conhecimento em 

relação às artes plásticas e as analogias que invariavelmente estabeleceu 

entre a produção de artistas como Rembrandt, Michelângelo, Rubens, 

Monet, Renoir, entre outros como elementos detonadores e referenciais 

para a construção de suas lembranças.  

Por outro lado, embora não trate desta questão diretamente, o autor 

nos permite refletir acerca da importância da memória como categoria 

social, cujo compartilhamento permite aos homens reconstruir seu pás- 

sado através de depoimentos orais ou escritos, reestruturar sua história 
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e muitas vezes recuperar elementos que não poderiam ser recuperados 

através de outras fontes.  

E neste sentido ao mencionarmos as fontes, acrescentamos que as 

análises implementadas por Sérgio Bueno possibilitam enxergar a literatura 

como uma categoria de fonte para os pesquisadores que muito tem 

contribuído para o enriquecimento de novas abordagens e tem permitido 

um diálogo mais amplo e profundo entre os homens e a história que é 

construída por eles. Revela - nos que este fazer não acontece apenas nos 

espaços e nos meios tradicionais, mas as obras de pensamento, de criação 

e reflexão muito podem nos contar acerca destes homens. É óbvio que as 

memórias de Nava já vêm sendo utilizadas por historiadores, arquitetos, 

sociólogos, entre outros estudiosos como elemento constituinte em suas 

análises, entretanto o que se ressalta no estudo de Bueno é a interpretação 

que ele estabelece em relação ao texto navaniano e as possibilidades de 

verticalização que permite ao leitor e que se encontram nas entrelinhas.  

Desta forma, portanto, podemos afirmar que o trabalho realizado pelo 

Prof. Antônio Sérgio Bueno é uma obra que merece ser lida, analisada, 

criticada e aproveitada em todos os seus sentidos, explorando todas as 

possibilidades que nela são apontadas, inclusive o retorno ao texto de 

Pedro Nava. Bueno através de suas interpretações, nos convida, delicada 

mas convincentemente, à leitura dos seis volumes das memórias de Nava, 

para aquele que ainda não teve esta oportunidade e incita à uma releitura, 

cuidadosa, anatômica, visceral aquele que já teve a chance de mergulhar 

na escrita navaniana, pois certamente encontrará novas nuanças no 

depoimento deste personagem ímpar que foi Pedro da Silva Nava. 

 

MARCELlNA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA 

Mestre em História 

 Professora da Rede Municipal de BH  

•••  

José Antônio Dabdab Trabulsi, Religion grecque et politique fran-

çaise au XIXe siêcle, Dionysos et Marianne. Paris, L'HarmaUan, 1998, 

99pp., ISBN 2-7384-6790-3.  

Raros são os historiadores brasileiros que publicam livros no exterior e, 

ainda mais infreqüentes, aqueles que o fazem sobre temas distantes da 

História do Brasil. O Professor Dabdab Trabulsi, da Universidade Federal 

de Minas Gerais, já havia publicado, em Paris, um volume sobre  
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Dionysisme, pouvoir et société (Belles Lettres, 1990), obra que recebera 

prêmio, na França, por seu valor e, agora, publica um trabalho ainda mais 

ambicioso. Trata-se de um estudo, propriamente, historiográfico, sobre a 

interpenetração de ciência e política, no século XIX, centrandose sobre o 

tratamento dispensado à religião grega pela erudição francesa, no 

contexto da História da França.  

Wolfgang J. Mommsen
1
 lembrava que já Goethe advertira que cada 

geração cria seu próprio passado e Dabdab Trabulsi, logo de início, ex-

plicita uma abordagem que procura dar conta do contexto de produção da 

historiografia: "há que examinar os condicionamentos diversos que influem 

sobre a elaboração dos modelos de interpretação da História e, ao mesmo 

tempo, estudar a dinâmica científica, que tem uma dinâmica própria, e que 

pode fazer perdurar certos modelos bem adiante dos contextos sociais e 

intelectuais que Ihes deram origem" (p. 9). A partir deste enfoque, o 

primeiro capítulo aborda a evolução política e intelectual francesa no século 

XIX, em especial a oposição entre catolicismo e laicização e suas 

repercussões tanto no ensino básico como superior. No segundo capítulo, 

dedicado aos fundamentos do debate historiográfico, debruça-se sobre a 

religião grega em meados do século, aprofundando-se em Fustel, Renan, 

Duruy, Girard, Boissier. Destaque-se que o estilo francês, literário, por 

oposição à erudição alemã, é relacionado, após a derrota de 1870-71, à 
superioridade da Educação alemã, que teria garantido a vitória militar aos 

prussianos (p. 37).  

No capítulo terceiro, "A Idade da Erudição Triunfante", a emulação à 
erudição alemã, de cunho filológico, acaba por produzir seus resultados, a 

começar pelo Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de C. 

Daremberg, E. Saglio e E. Pottier (a partir de 1877). O autor estuda os 

verbetes da enciclopédia que se referem a Dioniso e dialoga com os 

autores daquela época como se fossem nossos contemporâneos: Gerard 

faz uma "muito boa" apresentação, Lenormant é "demasiado etimológico", 

Legrand compreende melhor as mênades do que um autor atual, 

Devereux, "que não conseguiu compreender", algo que Legrand já 

explicara no século passado. Devereux "está totalmente equivocado" (p. 

65)
2
. Embora pouco usuais na historiografia anglo-saxônica e alemã, estes 

juízos e mesclas de abordagens afastadas no tempo podem ser o resultado 

de uma fluidez tipicamente francesa
3
. Ainda neste capítulo,  

1  ... die bekannte. schon von Johann Wolfgang Goethe hervorgehobene tatsache, dass eine jede Generation die 

Vergangenheit die Geschichte. in der si wiedererkennt; ihr Geschichtsbild ist Teil ihrer geistig Kulturellen und nicht selten 

auch ihrer politischen Identitat, em Historische Zeitscrift. 238. 1. 1984. Die Sprache des Historikers, p. 80.  

2 Contraste-se com Ellen Somekawa & Elizabeth A. Smith: there is no one neutral/political position frem which to view 

events and hence na ane correct intepretatian, em Journal of Social History. 1988,22,1, Theorizing the writing 01  
history, p. 154.  

3 Segundo Ernest Schulin, ich habe versucht, den Weg einzelner bedeutender Geschchtswissenschaften in unserem 

Jahrhundert zu skizzeieren: ... der franzosischen mit ihrer breiten, unidealagischen Vergangenheits-  
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menciona en passant a "invenção do Oriente", ainda que não explore o 

conceito de "invenção", tão explorado na historiografia contemporânea, em 

geral, e sobre a Antigüidade, em particular
4
.  

Em seguida, volta-se para a vulgarização, as polêmicas e os manuais 

escolares, objeto pouco explorado pelos estudiosos da historiografia. A 

imagem dominante, que continuará como referência por longo tempo, será, 

segundo o autor, aquela elaborada nos grandes trabalhos de erudição, 

dominados pelo positivismo e a filologia comparativa indo-européia. Com o 

tempo, a Antropologia começa a deslocar a lingüística como modelo 

explicativo, comparando os antigos aos "primitivos". Os livros didáticos, por 

outro lado, seguem, com certo atraso, os autores eruditos, dando pouco 

destaque a Dioniso, associado à Ásia e, desta forma, à oposição 

ocidente/oriente, aludida acima, quando se mencionou a invenção do 

Oriente. A breve conclusão constata que "o exame dos diversos autores 

mostrou-nos que estas teorias e métodos foram elaborados no calor da luta 

social e política" e que "a História da Antigüidade e de sua religião 

participou na obra de laicização dos espíritos que contribuiu para consolidar 

a República. Seu esforço metodológico foi "exportado" para outros 

domínios e intelectuais saídos dos estudos da Antigüidade levaram este 

sopro crítico para a criação de outras disciplinas científicas" (p. 94).  

Dabdab Trabulsi constrói um quadro coerente, cujo ponto alto consiste, 

precisamente, na articulação entre o estudo da Antigüidade e a política 

francesa. A oposição entre as correntes católicas e laicas, tão presente na 

França do oitocentos, apresenta-se, de forma explícita, nas formulações 

sobre a religião grega e o dionisismo, em particular. O estilo literário 

francês, oposto ao estilo erudito alemão, liga-se à influência crescente e 

irresistível da ciência alemã, cujos parâmetros, gradativamente, passam a 

ser reconhecidos pelos estudiosos franceses. Neste contexto, os autores 

alemães citados pelos franceses aparecem no livro apenas de forma 

indireta, sempre referidos pelos autores franceses estudados. Isto explica 

que a os fundamentos da filologia indo-européia, criação alemã por 

excelência, apareça de forma superficial. H.J. Klaproth, criador do termo 

Indogermanísch, em 1823, ainda usado pela historiografia alemã, foi 

apropriado pelos franceses, alterando seu nome para "Indo-Europeu", 

menos germânico e infenso ao nacionalismo francês. A noção de 

Ursprache não pode, além disso, ser separada de Urvolk e Urheímat: uma 

língua, um povo, uma cultura. Naturalmente, a leitura francesa dos 

alemães era muito seletiva e não é casual que nada disso apareça nos  

 

rekonstruktion, em Historische Zeitschrift, 245, 1, 1987, Geschichtswissenschaft in unserem Jahrhundert, Probleme 

und Umrisse einer Geschichte der Historie, p. 29.  

4 Cl. Mark Golden & Peter Toohey (orgs), Inventing Ancient Culture, Londres, Routedge, 1997.  
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autores franceses. Uma comparação, pois, entre o que diziam os franceses 

dos alemães e os originais alemães muito poderia contribuir para elucidar a 

especificidade da construção discursiva francesa.  

A construção discursiva dá-se, assim, por contrastes, e a historiografia 

francesa não se mirava e diferenciava apenas na alemã mas há, também, 

uma oposição por silêncio: a historiografia em língua inglesa. Se os 

franceses mantinham uma relação particularmente complexa com os 

alemães, o silêncio quanto à literatura erudita britânica não podia ser mais 

significativa, especialmente após a derrota napoleônica. Os clássicos 

britânicos sobre a religião grega, desde Potter, Blackwell, Musgrave, Milford 

e Jones, nos séculos XVII e XVIII, chegando a Gladstone e Brown, já no 

século XIX
5
, não foram ignorados à toa pela erudição francesa do século 

XIX, pois o referencial, por um lado protestante e por outro monárquico, não 

encontrava ressonância na oposição francesa entre católicos e laicos. A 

historiografia de língua inglesa tem ressaltado, nos últimos anos, que, a 

despeito desse silêncio francês, havia relações íntimas entre os 

paradigmas interpretativos que se formavam, em particular no que se refere 

à hermenêutica filológica e suas derivações colonialistas e racistas
6
. Este 

contexto permitiria notar que o estudo da Antigüidade não apenas serviu 

para fortalecer a laicização dos espíritos como, principalmente, para 

assentar as bases de uma Weltanschauung que, a um só tempo, se queria 

neutra e científica e que se fundava em classificações iníquas. O anti-

semitismo, primeiro latente e, depois, ativo e triunfante é só uma das 

manifestações desse novo paradigma. Ainda que tema pouco explorado 

por Dabdab Trabulsi, diversos autores franceses estudados neste volume 

não escondem seu propósito de naturalização da superioridade grega 

frente à inferioridade oriental. Neste sentido, o caso Dreyfus revela este 

outro lado do êxito dos novos paradigmas, com um novo anti-semitismo, 

agora científico, por oposição àquele religioso.  

De toda forma, o livro de Dabab Trabulsi contribui para que se entenda 

melhor como a historiografia francesa continua a preferir imaginarse auto-

suficiente e com uma contribuição sempre positiva para a sociedade 

francesa. Já se mencionou, mais de uma vez, que a França tem dificuldade 

em lidar com um passado nem sempre tão humanista quanto sua 

consciência gostaria que fosse, nem tão autônomo e original como  

5 J. Potter. Archaeologia Graeca, or the Antiquities of Greece, Londres, 1697; T Blackwell, Enquiry into the Lile and 

Writing 01 Homer, Londres, 1735; S Musgrave, On the Graecian Mythology, Londres. 1782; W. Mitlord, The History 01 
Greece, Londres, 1784-1804; W. Jones, on the gods 01 Greece, Italy and India, em The Works 01 Sir William Jones, 

voI1., Londres, 1807; W. Gladstone, Juventus Mundi: The Gods and Men of the Heroic Age, Londres, 

Macmillan,1869; R. Brown, Semitic inlluences in Hellenic Mythology, Londres, 1898.  

6 CI. M Bernal, Studies in History and Philosophy of Science, 1993, 24,4, Essay review, Paradise Lost, pp. 669-675; 

M. Bernal, Social Construction of the Past, organizado por G. Bond & A. Gilliam, Londres, Routledge, 1994, The 

image 01 Ancient Greece as a tool for colonialism and European hegemongy, pp. 119-128; E. M. Wood, Peasant-

Citizen and Slave, The Foundations of Athe.nian Democracy, Londres, Verso, 1989.  
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conviria ao nacionalismo. Dionysos et Marianne insere-se bem nesta tra-

dição e o autor, ainda que brasileiro, não deixa de adotar uma perspectiva 

eminentemente francesa. O mérito maior desta obra consiste em 

demonstrar que também um brasileiro pode escrever um estudo histori-

ográfico à francesa e para os franceses, mérito tanto maior quanto Dabdab 

Trabulsi retoma e vivifica estes valores com competência e conhecimento 

de causa. Até mesmo o estilo da escrita francesa do autor, envolvente e 

acolhedor, favorece esta identificação do leitor com os argumentos 

apresentados. O volume constitui, pois, uma leitura agradável e re-

comendada a todos os que se interessam pelo estudo da historiografia.  
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