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INTRODUCÃO

Até parece que ao escolher aspectos relativos à respiração para
temas de seus primeiros trabalhos, quando aspirante à cátedra
universitária, o jovem médico estava refletindo o que, no seu

inconsciente, o caracterizava como um singular explorador de múltiplos
campos da atividade humana. Já então se evidenciava a sua
inquietação intelectual, pelo deslocamento de uma para outra profissão,
revelando em cada uma sua sensibilidade e rara habilidade mental. Era
como se buscasse, em novos horizontes, o ar renovador da vida e
essencial ao preenchimento dos vazios de sua mente desassossegada.

Com esse perfil psicológico, Paulo Pinheiro Chagas
sucumbiu logo ao chamamento político, apropriadamente filiando-se à
oposição, onde pôde desde logo demonstrar a sua coragem cívica na
forma de atitudes que, para outros, representariam uma renúncia prévia
às benesses geralmente usufruídas pelos que se associam ao poder.
Nessa linha, estaria entre os signatários do Manifesto dos Mineiros,
peça decisiva no processo de queda da ditadura getulista.

O rumo político não lhe era estranho. Ao contrário,
representava a seqüência da história familiar, visto dois de seus tios -
Djalma e Carlos Pinheiro Chagas - terem tido presença destacada no
cenário político mineiro e nacional desde o século dezenove.

Para melhor instrumentar-se na luta político-partidária,
ingressou no Jornalismo - para isso fundando um jornal onde se
defrontou com a censura - e no Direito, ao mesmo tempo em que se
dedicava, com igual empenho e marcas de erudição, a produzir obras
literárias de grande profundidade e diversidade. Assim, além de
discursos parlamentares sobre vários temas, elaborou ensaios, críticas
e biografias, das quais Teófilo Ottoni, Ministro do Povo seria premiada
pela Academia Brasileira de Letras. Isso lhe garantiu reconhecimento
como um dos mais eminentes intelectuais de seu tempo, condição que
se igualaria à de político de proclamados méritos tanto pela atuação no
âmbito federal quanto no plano estadual, como constituinte de 1935, e
que, nas três décadas seguintes, ocuparia o palco de marcantes
episódios da história do país.

Paulo Pinheiro Chagas aventurou-se por vários caminhos.
Em todos eles deixou pegadas que o tempo reaviva, ao invés de
apagar. Talvez por que tenha em toda a sua trajetória revelado uma

2



grande palxao e coerência de idéias. O fato é que foi um homem
talhado para grandes destinos, embora sempre sentimentalmente
ligado às suas origens. De sua terra natal, Oliveira, teria herdado o seu
ideário político, repassado pelos familiares cuja contribuição à vida
pública vinha de gerações. Ali estavam as raízes de seu pensamento e
o seu modo de atuação política:

" Por motivos talvez ligados às razões de sua formação,
Oliveira ama a controvérsia e o debate, aborrecendo as decisões
u~~n!mes do incondicionalismo político. Com sua opinião sempre
dividida, em quantas eleições nelas se travaram, Oliveira tem oferecido
historicamente, um nobre espetáculo de democracia, através de sua~
lutas municip'ais, acirradas e duras, tudo naquele velho estilo, que vai
beber na mais pura fonte das tradições mineiras.

Para ele, a luta política constituiu um dos elementos
formadores de Oliveira, projetada pela cultura e engrandecida pela
política. Cultura e política seriam os planos nos quais se notabilizaria
~m di~ensões nacionais e seguramente entre os exemplos que o
Impulsionaram realçava a figura do tio Djalma Pinheiro Chagas, de
quem admirava as virtudes cívicas, destacando dele a participação de
liderança nas revoluções de 1930 e 1932. Descreveu deste modo a
revolução de 30 em Minas: Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
(presidente do estado) fez a sua proposição e articulou-a' Arthur
Bernardes, à frente do PRM, consolidou-a; Olegário Maciel, h~nrando
os compromissos de Minas, consumou-a. Mas o denominador comum
o general-em-chefe, o condestável era um só: Djalma Pinheiro Chagas. '

Assim avaliava o tio:
_ ...um homem sem nenhuma posição política, sem qualquer

funçao de governo. Mas um homem em quem o povo identificava a
r:rimeira h~ra da .Revolução. Um homem que fora a alma, o nervo, o
Imp~to: a Ira, a Imprecação do ideal revolucionário. Um homem que
perSistira, sem nunca desanimar. Um homem rijo e desassombrado
que brigara, discutira, esbravejara, discursara, conspirara, articulara:
lutara, trabalhara e fora arriscar a vida nas linhas de frente.

Imitaria a postura política de Djalma, cujas virtudes
engrandecia sempre:

Em Djalma havia um homem afirmativo. Com ele, era ou não
era. Nada de meios-termos, de semitons, de subterfúgios, de negaças.
Esse temperamento despertava dedicações fanáticas e inimizades
impiedosas. O rebelado não era devidamente dócil para os donatários
da vida pública, com sua tradição de senhores de baraço e cutelo.

Pela amplitude da abordagem, os trabalhos jornalísticos
literários e tribunícios de Paulo Pinheiro Chagas destacam-se pel~
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atualidade. Embora muitos, em especial os de caráter político, se
referissem a fatos do momento, o autor assegurava a universalidade ao
invocar a História, pensadores e doutrinadores para sustentar suas
posições, com isso ampliando o sentido de seus conceitos de forma a
imprimir ao resultado uma dimensão muito superior à questão tratada.
Do mesmo modo, essa configuração lhes garantia uma permanência
pouco comum. Veja-se, por exemplo, como neste discurso de abril de
1961 podem ser encontradas semelhanças com o quadro atual:

Demais, já é tempo de pôr cobro a essa atmosfera de circo
romano, em que a vida pública do Brasil vem chafurdando, de algum
tempo a esta parte. Tudo se julga, como nas antigas arenas, sob a
brutal emoção da turba delirante, excitada pelo cheiro do sangue e pela
ferocidade do espetáculo. Naquele ar empestado, a multidão
endurecida só tinha olhos para gladiadores e bestiários, em sua triste
faina de morrer para diversão dos Césares. Pão e circo, sentenciava
Nero, sob os aplausos dos Augustales, a primeira claque criada neste
mundo. Pena não tivesse todo o povo romano um só pescoço,
lamentava Calígula. Dar-se-á que é nesta atmosfera de circo que se
pretende fazer justiça, moralizando a administração?

Outra presença recorrente era a invocação dos valores
mineiros, que oferecia como referências para o encaminhamento dos
debates e ações dos dirigentes nacionais:

Porque tu, ó Minas, és a política dos princípios: não essa
política que sofisma a lei e subtrai a democracia. Tu és a política da fé e
do tempo: não essa política que se alimenta das imprecações do furor.
Tu és a política da razão e do método: não essa política agitada pela
facúndia dos demagogos. Tu és a política em seu sentido ético e
nacional: não essa política sem conteúdo, diminuída pelo espírito de
facção. Nem é por outro motivo que se há de buscar a grande página
de tua história naquele velho documento reinol, onde se gravou, com
palavras adversas, a data de tua alforria. Era no tempo sombrio dos
capitães-generais que te governavam, em nome do absolutismo. E
porque, desafiando a cólera dos tiranos, tu reagisses contra o arbítrio
dos que te queriam escravizar, mandava o teu governante aquela
famosa mensagem a EI-Rei de Portugal. Mensagem que é antes um
pressentimento. Mensagem que é menos um depoimento do que uma
definição. Mensagem que é um grito de desalento dos déspotas
impotentes. Mensagem que marca, na aurora de tua formação, ó Minas,
os rumos do teu destino nacional. Mensagem que assim começa, como
uma sentença inapelável: "Majestade! Os povos das Gerais não se
submetem".
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AS IDÉIÁS

Paulo Pinheiro Chagas trabalhou a palavra, escrita e falada
como meio de imortalizar as idéias, que associava à rebeldia dos qu~
se voltavam contra os desvirtuamentos do poder. Afirmativo, não
amoldava a palavra às circunstâncias, mas, ao contrário, diligenciava
para que o conteúdo explicasse os fatos correntes e lhes indicasse a
direção que julgava apropriada, numa visão de quem detinha
conhecimento e sensibilidade.

No texto e na fala, não se esquivava, repelia a retórica vazia.
Os termos, expostos de maneira brilhante, feriam a essência. Eram
?omo lâminas, de brilho e corte. Por isso, produziam efeitos duráveis,
Incorporavam-se às letras e à política como referências.

Não era de seu feitio contornar. Atacava de frente sem
amenizar os termos, tanto ao falar quanto ao escrever. Reconhe~ia-se
até -: pelo me~os. ~as fases iniciais de sua vida pública - sôfrego e
boqUlrroto. Era inCISIVO,não negava:

, . Foi com .estas palavras, em que transparece aquele fino
espmt~. ~e velhos dias, ~ue Castilho Antônio, de uma feita, se dirigiu ao
seu rei. Senhor! Em mmha boa e leal verdade: eu não sei senão muito
poucas coisas". Este pensamento vem a propósito. Porque harmoniza
com o meu feitio, com essa minha selvagem maneira de dizer, áspera,
tantas vezes, quase sempre agressiva e rude, mas nunca menos
enobrecedora para mim - disse num debate sobre matéria orçamentária
na Assembléia Legislativa mineira, em 1935. Reconhecendo limitado
co~~ecimento de questão fiscal, mas alegando falta de tempo para a
analise adequada da matéria, não usou meias palavras:

Onde, porém, o tempo necessário a esse trabalho de
r:esquisa? Onde, se as praxes de clandestinidade e de opressão,
ma~gurad~s nest~ Assembléia, mercê das mais torvas trapaças
regimentais, redUZiram a nossa atuação parlamentar a um jogo inferior
e escuso de cabra-cega?

Sua impetuosidade ele explica como decorrência da
realidade, em momento de perda de minhas primeiras ilusões políticas:

E como p~deria, então, imaginar que a minha geração, a que
se recusou, anos a fiO, a honra de servir o Brasil; geração atormentada
entre os conflitos ideológicos de uma época de transição; geração forte
no seu abandono e grande no seu infortúnio, enrijando-se no atrito de
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seus próprios reveses; geração que só pôde sobreviver politicamente
porque era intransponível sua fé nos destinos da Democracia; como
naquele tempo supor, repetindo as palavras de Otávio Mangabeira, que
a minha fosse aquele geração proscrita pelos desatinos da ditadura?

O estilo se manifestaria em muitas outras ocasiões. Alguns
casos foram destacados por ele mesmo. Referindo-se a uma carta
publicada em 1931 em um jornal, com o título de As chagas da
República, escreveu:

A tal missiva, muito insultuosa, estava eivada de
infâmias e calúnias. Relendo-a agora, quarenta anos depois, constato
como eram cretinas e imbecis as suas insinuações safadas, que
buscavam atingir, principalmente, a honorabilidade de Djalma e Carleto
(Carlos Pinheiro Chagas).

Do valor que atribuía à palavra, deu exemplo no discurso
de posse na Academia Mineira de Letras (1970). No trecho em que
homenageou Martins de Oliveira, indagou:

Como situá-lo literariamente? Como defini-lo? Poeta,
orador, jurista, romancista, biógrafo, historiador, ensaísta, onde o
melhor Martins? Qual o maior: o orador de palavra sóbria ou o escritor
de palavra enxuta? Sem embargo, a universalidade do pensamento, em
Martins de Oliveira, identifica-se com aquele "sentimento do mundo" de
que fala Carlos Drummond de Andrade.

Ainda na Academia Mineira de Letras, ao saudar Pedro
Aleixo (1974), assim sintetizou as virtudes do novo imortal, associando,
como de hábito, as idéias da palavra e da liberdade:

Advogado do povo, defendestes os seus direitos, na
imprensa, nos comícios, no Parlamento. Advogado da liberdade,
sempre vos batestes por ela, em todas as suas formas, e por sua
sobrevivência em todos os lugares. Mas o causídico que há em vós,
senhor Pedro Aleixo, não tem como armas apenas a virtude quase
monacal, a sabedoria jurídica, a cultura humanística, o amor das boas
letras. O primeiro motivo do vosso poder é a palavra do orador. Na
cátedra, na tribuna do júri ou do Parlamento, nos palanques populares,
a vossa facúndia acendeu luzes, convenceu juízes, traçou normas,
indicou rumos. Porque vós não sois somente um cultor da arte de dizer
bem, como o vosso estilo castiço e vosso gosto ático, mas um poeta da
eloqüência.

Tão recorrente nos pronunciamentos de Paulo Pinheiro
Chagas o sentido de idéia e liberdade, como gêmeas inseparáveis, que
se pode concluir constituírem uma obsessão. De fato, se a associação
aparece já nos primeiros discursos parlamentares na Constituinte
Mineira, daí para frente tem-se a impressão de incorporadas ao seu
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ideário político em caráter permanente. Assim, ao ser homenageado por
jornalistas belo-horizontinos em 1971, declarou:

Aqui estais vós todos, homens de letras, gente de espírito,
operários da idéia. Poetas e prosadores, romancistas e filósofos,
críticos e ensaístas, tribunos e polemistas, jornalistas e historiadores,
filólogos e cronistas, sois bem a última instância da inteligência de
Minas. E sois ainda mais do que isso, porque, na universalidade de
vosso pensamento, há muito daquele "sentimento do mundo" de que
nos fala o nosso Carlos Drummond de Andrade. Aqui estais, e a vossa
presença respeita um clima de liberdade, define um momento de
cultura, marca uma data do espírito.

A mesma idéia de liberdade esteve contida em conferência
pronunciada em Belo Horizonte, a convite da Associação Mineira de
Imprensa (AMI). Restringir esse princípio, sob qualquer aspecto e por
qualquer pretexto, seria esvaziar a democracia do seu próprio conteúdo:

Ele há de permanecer intocado e inconsútil, ao jeito de um
marco, de um divisor de águas, identificando, com sua eternidade e sua
pureza, a primeira hora da democracia, singela e ortodoxa, sem
contrafação e sem artifícios ...

A democracia é ou não é. Ou existe, íntegra e intacta,
gerando direitos e impondo deveres, ou já não passará de uma
impostura. Aristóteles já havia chamado a atenção para as doenças que
corroem os sistemas de governo: a tirania, doença das aristocracias, e
a demagogia, doença das democracias. Pois só a deformação
demagógica, erigida em síndrome política, poderia ver na democracia
uma fórmula vã para a facúndia dos tribunos. Desse modo, nem seria
preciso formular, a respeito dessas considerações, o claro silogismo: se
liberdade de pensamento é democracia e se liberdade de pensamento
é liberdade de imprensa, óbvio é que democracia é liberdade de
imprensa.

Suas idéias, entre as quais a liberdade ocupava habitual
primeiro plano, compreendiam herança familiar. A ascendência, a partir
do patriarca Francisco das Chagas Andrade (dele se poderia dizer, no
bom estilo lusitano, que era senhor de águas e ventos), morador do
então distrito oliveirense de Passa Tempo, marcou a presença de
inúmeros líderes políticos de expressão, republicanos históricos
projetados além dos limites regionais. Complementando o ambiente
doméstico, concorria como convocação à atividade política a própria
cidade, pacífica apenas no nome.

7

A liberdade foi tema e norma de comportamento de toda a
vida de Paulo Pinheiro Chagas. Começou por defini-Ia como um
sentimento inviolável para o povo mineiro, sempre cônscio de suas
prerrogativas e de seus direitos, esse é o sentimento da liberdade
criadora e numerosa ..(...) ..Como então situar o problema da liberdade?
Desde logo, num plano histórico, de sentido universal, considere-se que
a liberdade, mais do que um sentimento, é uma idéia. E as idéias não
morrem. Nem mesmo o suplício conseguiu jamais extingui-Ias. Diante
delas, até o poder dos tiranos é impotente. Do alto do cadafalso, o
nosso amado Tiradentes disse com singeleza: Jurei morrer pela
liberdade. Cumpro o meu juramento.

No ementário dramático de nossa história, a liberdade é a
mensagem de nossos poetas, filósofos, tropeiros, mascates, soldados e
tribunos, declarou em histórico discurso em Belo Horizonte. Pois a idéia
de liberdade o levaria a fundar, em 1934, o jornal O Debate, que se
colocaria na oposição de cima a baixo - os governos federal, estadual e
municipal. É dessa experiência jornalística a sua conceituação,
expressa anos mais tarde, quando, secretário de Segurança do estado,
recebia críticas da imprensa:

Recebo, por isso mesmo, com serenidade, a artilharia de
grosso calibre assestada contra mim por meus vibrantes confrades,
muitos dos quais contemporâneos daqueles dias tumultuários de O
Debate. Sim, eu bem o compreendo. A minha posição é a de pedra de
bater roupa. Faço as vezes daquelas árvores, à beira da estrada, onde
cada um dá a sua machadada e vai andando. Mais do que isso, sou o
Sei de Tunis da imprensa mineira. O noticiário está vasqueiro, sem
interesse a reportagem? Pois que se pesanque a Polícia e, de resvalo,
o secretário da Segurança Pública. E de ver que acolho toda atoarda
com bom humor. Em minha memória não ficam sequer os vestígios da
incompreensão ou da afoiteza. Muito pelo contrário, cada dia mais se
fortalecem, em minha filosofia política, as virtudes de uma imprensa
livre e sem limitações de qualquer natureza. A inviolabilidade do direito
de crítica e o livre acesso às fontes de informação são a própria
substância da democracia. Só a liberdade é criadora. Só ela dignifica,
ilustra e fecunda. Que seria dos governos, sem a presença de uma
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imprensa vigilante e fiscalizadora, denunciando o erro, a fraude, o
crime?

Como postulados da democracia, a liberdade em si mesma e
a liberdade de imprensa eram para ele da mesma natureza, como
acentuava em todas as oportunidades em que abordava o tema.
Condenou (1951) o fechamento de La Prensa, de Buenos Aires, pelo
governo peronista, por negar-se o jornal a formar no coro dos
louvaminheiros oficiais:

... há um fato, sobre todos relevante, que a história ensina:
a morte da liberdade de imprensa foi sempre à véspera das ditaduras
totalitárias. E, no mundo do nosso tempo, já não há lugar para os
totalitarismos da direita ou da esquerda ... (...)... o furor contra La Prensa
é um desses casos típicos, na história de todas as ditaduras, da guerra
movida pela brutalidade da força contra os privilégios da
inteligência ... {...)... a opressão, que é a negação da cultura e da ordem
jurídica, há de sempre investir contra o pensamento, porque este, até
por definição, é uma atitude antidespótica. Dir-se-ia que os ditadores,
em seu ódio à liberdade, são assim como aqueles seres infinitamente
pequenos e que morrem ao contacto do oxigênio - os anaeróbios.
Decerto será esta a razão por que, historicamente, os tiranos nunca
puderam suportar o ar oxigenado da liberdade.

Sua vida de homem público, marcada por duros embates
com adversários, clamando por liberdades, Paulo Pinheiro Chagas
sintetizaria dessa forma:

Haverá algo que mais enlouqueça os homens do que o
furor das paixões políticas? Ora, a política é o meu cenário e,
provavelmente, o meu engano. De sorte que seria pueril supor-me
poupado aos vendavais do faciosismo estéril. Ao revés, estou afeito a
esses impactos, a essas distorções. Os homens são o que são. Cada
qual, frente aos temas da vida, reage a seu modo, de acordo com o
próprio eu, pensando e sentindo em consonância com suas idéias e
suas emoções. De mim, sou coerente com os princípios de minha
formação democrática. A duras penas venho construindo o meu
destino. Atirando-me, muito cedo, à luta, atravessei a mocidade em
prolongada divergência com os poderosos. Anos a fio, comi o arroz
amargo do mais dramático dos exílios: o exílio na própria pátria. Desse
jeito, procuro preservar como um patrimônio esse passado cheio de
sacrifícios e de ideais ... O primeiro dos meus compromissos é para com
o espírito, força livre e imanente. Tudo o mais é secundário, no meu
sistema. A vida ensinou-me a perder. Por isso, já os reveses não me
afligem, nem sequer me preocupam. E se os dilemas do destino me
impusessem uma decisão, eu optaria por essas idéias e esses
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postulados, que atribularam os meus começos. Pois ~contece que
continuo um homem inteiramente fiel aos sonhos da juventude.

Numa exaltação aos ímpetos dos que se arriscaram em
movimentos militares e civis contra a opressão, afirmou:

Lutam fora da lei porque sabem que a liberdade só se
conquista ilegalmente. Seu sacrifício surge como u,? pensam~nto do
dia seguinte, uma mensagem do futuro, uma profeCia do destmo. Por
isso, o seu sacerdócio é imortal no tempo e no espaço. Permanece
através das épocas e das gerações, porque as idéias não morrem.

Entendia que tentar afirmar a autoridade com o
desprestígio da liberdade seria trágico ou ridículo, já que as velhas
fórmulas haviam caducado. Citava a propósito Churchill, a seu ver o
maior estadista do século passado, talvez o último modelo da era
vitoriana e o momento mais alto da dignidade política de sua geração.
O velho democrata britânico, em cuja figura se concentraram todos os
temores, anseios e esperanças do mundo em certa hora ~i~tórica,
terminada a guerra entrou numa disputa eleitoral. N~m comlc~o nos
arrabaldes trabalhistas de Londres, foi recebido com valas estrepitosas.
Não se abateu. Nem lhe passou pela cabeça a idéia de uma lei que
garantisse a autoridade contra esse ex~e.sso ?e Iiberd~~e: Muito p~/o
contrário, buscando inspiração em sua solida fe democratlca, descobnu-
se e, num largo gesto disse estas palavras imortai~, que arrancaram
aplausos delirantes e demorados da massa host/~: A.benç?~das as
nações livres, onde o povo pode assim vaiar o seu Pnmelro M/~/stro.

Enfatizou, em inúmeras ocasiões, o papel de Tiradentes
como patrono nacional de liberdade, acrescentando que o ideá rio da
Inconfidência alumiado pelo sacrifício de seus mártires, haveria de
vencer os te/npos, as épocas, as idades. E dele fluem, sempre atuais e
sempre oportunas, aquelas razões que estruturaram o 'apos~olado
democrático de Minas; os conselhos de sua velha sabedona; os
fundamentos de sua cultura liberal, as vozes de sua tradição humanista.
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o BiÓGRAFO

Culto, portador de uma vivência rica e variada, que incluía os
mais altos escalões da política nacional bem como instituições literárias
de primeira grandeza, Paulo Pinheiro Chagas não apenas identificou,
incorporou e pregou idéias que considerava indispensáveis a um
modelo político-social desejável para o país como também percebeu e
exaltou em terceiros virtudes da mesma natureza. Usou para tanto o
seu louvado talento de biógrafo, produzindo algumas peças do primeiro
nível na literatura nacional, como a laureada Teófilo Ottoni, Ministro do
Povo (Prêmio Joaquim Nabuco, da Academia Brasileira de Letras,
1944), por muitos considerada uma das biografias mais bem elaboradas
tanto sob o aspecto da forma quanto do conteúdo. Em certa ocasião,
revelou que antes de escrever o livro havia lido um trabalho de Maurois
sobre a técnica da biografia, no qual um capítulo tem o titulo de A
biografia como válvula de escapamento, tomada como meio de fuga,
forma de evasão:

Pois bem, nunca senti tão de perto a verdade desse
conceito. A todo momento, estudando aquela vida magnífica, sempre
frustrada e sempre vitoriosa, eu era irresistivelmente levado, frente às
amarguras, aos desalentos e às derrotas de Teófilo Ottoni, a pensar na
frustração do meu próprio destino, sofrendo com o meu biografado,
vencendo com ele, sentindo com ele, caindo com ele. Desse modo,
Teófilo Ottoni, Ministro do Povo foi um livro escrito com o coração. Em
sua feitura, funcionou aquela válvula de escapamento de que fala
Maurois.

Foram a sua profunda identidade de idéias e a sua
admiração que o fizeram escolher Teófilo OUoni (1807/1869) para a sua
mais ampla e profunda obra biográfica.

Se bem que eu sempre me ativesse ao rigor da verdade
histórica, ingênuo como todos os autores, falei, algumas vezes, pela
boca de Teófilo Ottoni, escrevi na "Sentinela do Serro'; combati em
Santa Luzia, estive preso em Ouro Preto ... (...)... Durante meio século
de atividade política, foi um homem absurdamente fiel aos
compromissos da própria formação. Envelheceu leal aos seus começos,
agarrado aos cânones da juventude. Oficial de Marinha, político,
bandeirante, revolucionário, abolicionista, republicano e federalista;
escritor e tribuno, defensor da liberdade do negro e do índio; precursor

11

de nossa política de desenvolvimento econômico, nele o homem e a
obra se interpenetram e se confundem na mesma evangelização
democrática. Já o seu jornal, a "Sentinela do Serro", trazia, no
frontispício, uma divisa de Jefferson, pregando o direito à liberdade e a
resistência à opressão. Todos os movimentos revolucionários de cunho
liberal tiveram-no à frente.

No livro, apresenta Teófilo OUoni como cavaleiro andante da
democracia, que recebera, no verdor dos anos, as esporas de ouro. E o
resto dos seus dias, numa coerência quase absurda, continuou leal ao
facho sagrado. Inimigo do direito divino, formado na escola republicana
dos Washington e dos Jefferson, envelhecera na pregação das idéias
liberais, erigindo Tiradentes no seu oráculo íntimo, fonte eterna de
inspiração e sacrifício ... (...) ... A liberdade já era nele um sentimento
antes de ser uma convicção. Amou-a com o amor das crenças
profundas. Fez dela um culto de todas as horas, servindo-a como um
sacerdote serve a seu deus.

Narra que Teófilo OUoni por vezes sucessivas mobiliza o
povo contra o governo absolutista, que lhe atribuiria o epíteto pejorativo
de luzia e só depois de eleito oito vezes para o Senado é chamado a
participar do ministério, quando consegue impor um novo ritmo político
ao Império, destroçando a oligarquia conservadora, havia decênios no
poder. O ministro do povo, no dizer de Paulo Pinheiro Chagas, tornaria
seu lenço branco uma legenda:

Lenço branco que sacudia o Império, no combate a todas
prepotências; lenço branco que, acenado às massas, inflamava os
comícios; lenço branco a cuja agitação as multidões seguiam em delírio;
lenço branco que na questão inglesa teve força para levantar em armas
o povo do Rio de Janeiro, desafrontando a pátria ...

Essa capacidade de liderança OUoni utilizaria no seu mais
arrojado sonho insensato, a descoberta e a colonização do Nordeste
mineiro por meio da Companhia de Navegação e Comércio do Rio
Mucuri, cujas colônias iriam transformar-se em mais de vinte municípios
da região.

Teófilo Ottoni é um pouco do destino nacional. Apóstolo da
República, fez mais do que morrer por ela. Erigiu sua vida numa lúcida
lição de democracia, onde a primeira geração republicana foi beber as
razões de sua fé. Ponto mais alto do pensamento liberal do Brasil,
tribuno e advogado do povo, a mocidade o acompanhou até o fim e
mesmo depois do fim... (...) ... Fazendo de sua vida um apostolado e de
seu destino uma magistratura, emerge do ementário histórico, pelo
conteúdo de sua doutrina e pela grandeza de sua virtude, como a
figura, a inconfundível figura do Patriarca da Democracia. A liberdade já
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era nele um sentimento, antes de ser uma convicção. Amou-a com o
amor das crenças profundas. Dela fez um altar de todas as horas
servindo-a como um padre serve o seu deus. '

O biógrafo registra que o biografado somente em virtude de
tremenda pressão popular alcançou o poder (em 1860). É o começo da
era ottoniana, liberal, democrática, a meio caminho da República. Opina
que, se dependesse da vontade do Imperador, Teófilo OUoni não seria
ministro de Estado. O líder liberal que fez presidentes do Conselho,
ministros, presidentes de província, senadores, deputados, não seria
ele próprio ministro. O Império não consentiria e tinha lá suas razões: O
"luzia" não era suficientemente maleável, não tinha dobradiças na
coluna vertebral. Existe mesmo um traço singular em sua vida.
Deputado, senador, presidente da Praça do Comércio, presidente do
Montepio Geral, diretor do Banco do Brasil, juiz do Tribunal do
Comércio, diretor de empresas industriais, tudo foram cargos eletivos.
Não chegaria, pois, ao poder, por um favor do rei, mas por imposição do
povo ..

Milton Campos mostraria, mais tarde, a influência dessa
biografia nos acontecimentos da época:

O livro surgiu na época da resistência, quando a ditadura, em
franca dominação, rechaçava para os subterrâneos o culto da
liberdade. O aparente declínio desse culto, na superfície visível da vida
política nacional, fazia-o mais vivo e mais puro no espírito e no coração
~os brasileiros. Em tal momento, a evocação daquela grande figura
liberal do nosso passado teve ressonância profunda. Estimulou o culto
e alimentou a chama. Era a imediata consagração do livro, ao tempo
que seu autor se inscrevia entre os nossos mais ilustres historiadores e
ensaístas políticos.

Motivação semelhante teve Paulo Pinheiro Chagas em
relação a outras figuras públicas das quais traçou os perfis biográficos
em várias ocasiões e formas, seja em trabalhos escritos, seja em
discursos. Não se limitava a narrativas lineares sobre os biografados
mas estabelecia a dimensão de cada um deles no desenrolar dos
acontecimentos políticos do país - e este talvez seja o traço mais
profundo de suas observações relativas aos homens públicos de seu
tempo e dos que o precederam.

Assim, retratou Juscelino Kubitschek (na convenção
nacional do PSD que lançou a candidatura LoU à sucessão de JK, em
1959) como contemporâneo do futuro, cuja política abria um ciclo
histórico, alterando os ritmos de nossa evolução, revolucionando os
termos de nossa economia. Quando o ressentimento e o faciosismo se
associam para desconhecer em Juscelino a obra e na obra o interesse
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do Brasil; e se procura negar a evidência e subtrair a verdade,
distorcendo os fatos e subvertendo os números; e se tenta iludir a
opinião nacional, à cadência de um monótono ritornello, a cada
momento inventando a mentira do dia; e se busca, na ofuscação da
ribalta, uma popularidade fácil, à custa das dores e das cicatrizes da
República; e se ouvem passar resmungando os ventos do pantanal,
frenéticos e inconseqüentes em sua fúria destruidora; então, vale a
pena olhar para a frente, devassar os serenos horizontes do amanhã e
por entre suas repentinas luzes, fazer, com as palavras do poeta, um~
exortação aos claros ventos do futuro, aos novos ventos do Brasil, aos
ventos que hão de vir.

Na campanha de JK em 1955, havia dito que os esconsos
caminhos da calúnia tinham sido erigidos como instrumentos de
destruição da imagem do ex-governador mineiro, então candidato à
presidência, mas nesta oportunidade, quando a lama dos insultos,
atirada em Juscelino, resvala sobre a honra do povo mineiro, que o
elegeu seu governador, em memorável campanha de oposição; e que o
apoiou, com entusiasmo, ao vê-lo devotar-se a um formidável programa
de governo; e que, por isso mesmo, adotou a sua candidatura à
Presidência da República, não como um titulo de glória provincial, mas
como a oferta ao Brasil de um nome integro, capaz e patriota; nesta
oportunidade e sob a inspiração dessas forças morais que a presença
de Minas desperta e revigora, quero lembrar à Nação os velhos
compromissos do seu apostolado. Porque tu, ó Minas, és a política dos
princípios: não essa política que sofisma a lei e subtrai a
democracia.

Alguns dos pronunciamentos de engrandecimento da figura
de Juscelino - seu padrinho de casamento, juntamente com Magalhães
Pinto - foram destacados nas publicações dedicadas à sua atuação
política. Entre eles a análise do governo JK feita na Câmara, em 1959
(em Juscelino há aquilo que de mais perto possa estimular o nosso
sentimento cívico: a severa compreensão do autêntico homem de
Estado, longamente se devotando à causa de sua terra e de sua gente);
outro ocorreu na convenção pessedista de dezembro do mesmo ano,
no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Desta vez, sustentou que JK
abriu ~m ciclo histórico, alterando os ritmos de nossa evolução,
revolUCionando os termos de nossa economia, como um obstinado de
sua grandeza e um profeta de seu destino.

Foi ainda num pronunciamento abordando o modelo de
desenvolvimento característico de JK que se definiu nesse campo:

Ninguém desconhece como é árdua a política do
desenvolvimento econômico. Sabido que a produção anual de um país
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se divide em investimento e consumo, é fatal que eles variem na razão
inversa: quanto maior for o investimento, tanto menor será o consumo.
Subdesenvolvimento é pobreza e pobreza é baixo padrão de consumo.
Esta a razão pela qual o desenvolvimento, exigindo sempre mais
investimento, tem por preço o sacrifício. Todos os países desenvolvidos
conheceram essa etapa difícil da luta contra o subdesenvolvimento.
Como bem salienta Samuelson, a Revolução Industrial causou
indescritível miséria, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Eis
aí uma lei fatal. Como se a terapêutica econômica fosse de certo modo
homeopática, começando a cura do pauperismo com o próprio
pauperismo.

A par disso, com base no programa de governo de JK em
Minas, em conferência em Belo Horizonte (1953), declarou entender
que, na visão do ex-presidente, democracia não se reduzia a uma
simples posição do espírito, fórmula vã, mas uma expressão
econômica, porque liberta os homens, enobrecendo-os pelo trabalho.:

Desse jeito, em Energia e Transporte, mais que um programa
de governo há uma filosofia política em ação: a revolução industrial
realizando a democracia. O claro espírito da economia moderna,
filiando no trabalho a honra da liberdade, é a sua própria substância
íntima e numerosa. Energia e Transporte marca, assim, uma etapa de
nossa evolução, em franco antagonismo com a economia fundiária do
ruralismo agrícola.

Em 1961, como líder da Maioria (PSD, PTB, PSP) na
Câmara dos Deputados, faria uma comparação entre JK e Jânio
Quadros:

Em seu primeiro dia de governo, Juscelino convoca o
Conselho Nacional de Desenvolvimento e, sem perda de um minuto, dá
início ao seu Programa de Metas, prévia e longamente estudado,
proclamando, com emoção quase fanática, que faria, como fez, o Brasil
progredir cinqüenta anos em cinco. E o honrado sr. Jânio Quadros,
como começa o seu governo? Em primeiro lugar, como um
propagandista do pânico, declara o estado de insolvência das finanças
nacionais, com grandes repercussões no crédito do Brasil. E, a seguir,
advertindo que "este será um governo rude e áspero", erige em símbolo
a vassoura e inunda o País de bilhetinhos, inquéritos, memoranda, tudo
a demonstrar a improvisação que se apossou do poder, enquanto a
opinião nacional, entre perplexa e aflita, vai desanimando de conhecer
o plano, o programa, o rumo, a definição do governo.

Em 1959, pronunciou um histórico discurso na Câmara dos
Deputados, para fazer uma espécie de defesa da imprudência
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destinada a refutar as acusações dos adversários de JK quanto a ações
de governo que consideravam arriscadas: .

Pois se a prudência há de ser esse tolo compromisso c~m a
omissão, o medo, a conveniência; se por ela se devem medir os
homens feitos em série, estandardizados, numerados, bitolados; se com
ela se identifica o comodismo de nada realizar para que nada se altere,
se abale, se renove, se desenvolva; se nela se retratam os pântanos
estagnados, onde o movimento ajuda a afundar; se dela se valem ~omo
justificativa os que não fazem porque n,ão o.usam e os que n~o se
insurgem porque não se atrevem; se ela e a~slm o ~ev~rso da aç~o e o
avesso do progresso, então se louve a Imprudencla, que nao se
submete não se acomoda e não se conforma. E imprudentemente se
faça est~ afirmação, que será devi?amen~e e:plorada ~ disto.rcida pelos
polemistas sem argumentos: por Imprudencla, Jusc,elmo vai levando _a
cabo a mais séria, a mais impressionante, a mais densa revoluçao
administrativa ainda havida neste país. O que a nação esperava do seu
chefe era precisamente essa insubordinação contra o lugar comum e as
idéias feitas' a luta contra o preconceito estéril; a renovação de
processos e' praxes. Em suma, um governo imprudente c0':l0 ~ fé
criadora, sensato como a insubmissão à rotina ...(...) ...sena va a
tentativa de demo ver os propósitos de uma oposição sistemática, que
erigiu a negação em sua filosofia. Negar é a sua palavra de .0Cde'}1.
Negar de qualquer modo. Negar o sol e a verdade, a luz e a eVidencia,
a chuva e a razão. Negar Juscelino porque executa um programa de
governo, como o negaria se acaso não tivesse programa. Negá-lo por
realizar obras de infra-estrutura econômica do mesmo passo que o
negaria se construísse obras de fachada. ~egá-Io quando se preoc~pa
com o futuro, tal qual o negaria se se atlVesse ao pre~ente. Nega~/o,
chamando-lhe idealista, a sonhar com a grandeza naCIOnal, e nega-lo
sob a pecha de materialista, só pensando no desenvolvimento. N~gá-Io,
com a insinuação de que aspira à glória e ao renome entre os p,0steros
e negá-lo a pretexto de que é opo,!unista, procurando impreSSionar os
contemporâneos. Em suma, nega-lo por todos os meios e modos,
legítimos ou equívocos, num permanente trabalho de
descaracterização, de sofisma, de subterfúgio ... (...)... Enquanto o
adversário nega, o povo vê, ouve, cheira, sente e apalpa essa
formidável obra de redenção econômica em que estão empenhadas as
forças mais representativas da nação.

Voltaria ao tema do elogio da imprudência num
pronunciamento na Academia Mineira de Letras, em 1977. Ao fazê-lo,
citou personagens que, por prudência, conduziram a equívocos,
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enquanto na imprudência outros (Colombo, Cabral, Proust, Santos
Dumont, Churchill) alcançaram seus momentos e metas de glória:

Ora, seria o caso de se dizer que a prudência foi uma
invenção dos reacionários de todos os tempos para encobrir a verdade
que emerge das rebeldias do pensamento e da ação. E se é certo que
não é com prudência que se há de construir o Brasil de amanhã, ainda
é menos certo que ela fosse, como erroneamente se tem repetido, uma
condição peculiar, a marca, a fácies do povo mineiro.

A defesa da imprudência e da rebeldia se relaciona com a
sua própria vida. Considerava-se protagonista de uma aventura - que
não ocorreria se fosse um espírito prudente, temeroso de riscos.
Mesmo após os altos e baixos de sua carreira política, proclamava a
sua amadurecida convicção, respeito ao primado da imprudência, como
força motivadora da história.

De Getúlio Vargas, por ele duramente combatido no Estado
Novo, Paulo Pinheiro Chagas diria haver nele uma implacável
contradição do destino:

Nunca um homem foi tão violentado no seu temperamento,
na sua natureza. Como se a vida jogasse com esse parceiro uma
estranha parada, equívoca e paradoxal. Simples e desataviado,
conheceu de perto o fausto e o fastígio do poder absoluto. Tímido e
pacífico, fez-se chefe de uma revolução nacional e capitaneou um golpe
de Estado, modificando normas e praxes. Generoso e humano, exilou
os adversários e cassou-lhes os direitos políticos, subjugando-os pela
força. Probo e íntegro, bebeu o fel da amargura, ao constatar que o
crime e a corrupção rondavam o seu governo. Em meio a esses
contrastes, como uma ironia pungente, sobressai a grande, a suprema
contradição. Pois esse gaúcho deveria, necessariamente, alimentar-se
das recordações de sua querência; deveria trazer gravada, na memória
das retinas, a nativa e inesquecível visão dos quadros rurais do
pastoreio, com sua ânsia de expansão, levada a efeito por peões e
vaqueiros, através daquele sentimento do infinito de que fala Humboldt,
e que é a segunda natureza desses rijos pastores do sul, em cuja boa-
fé puritana o Brasil foi beber as mais robustas inspirações do seu
destino; deveria trazer bem vivos no coração aqueles símbolos e
aquelas imagens do pampa, com seus semideuses esfarrapados,
ressoando pelas coxilhas o toque vibrante de seus clarins em meio ao
alarido dos entreveros; deveria trazer nos ouvidos aquele clamor e
aquele tropel das cargas desesperadas e das cavalgadas legendárias,
quando esses duros gaúchos, a pata de cavalo e a pontaços de lança,
demarcavam as fronteiras meridionais da pátria; em suma, deveria
trazer insculpido na própria alma aquele sentimento de liberdade, que já
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Head notara ser o único luxo do gaúcho. No entanto, num sarcasmo
brutal, seria muito precisamente Getúlio o instrumento do destino para,
em 1937, jugular as franquias políticas e as liberdades públicas no
Brasil. Como se a natureza não tivesse horror ao vácuo; como se o
padre blasfemasse contra Deus; como se um liberal devesse repudiar a
liberdade e um democrata pudesse negar a democracia.

Ainda sobre Getúlio Vargas, opinaria, em tom biográfico:
... era um homem singularmente contraditório. Naquela figura

impassível, havia qualquer coisa que escapava à compreensão comum,
algo de irrevelado e que constituía o fundo do seu ser, o íntimo do seu
pensamento. Assim como se pudéssemos falar de uma dialética do
contra-senso e da controvérsia. De resto, eram vários Getúlios numa só
pessoa ...(...) ...o revolucionário frio, esmagando o adversário, e o
homem sentimental, reabilitando esse mesmo adversário. Mas havia
outros. Havia, por exemplo, o Getúlio ditador, armado de poderes sem
outro limite que o da sua própria vontade. Um Getúlio, sem dúvida
desaconselhável, que subverteu a ordem jurídica, com apoio na forma
material. E, no entanto, esse Getúlio todo-poderoso, senhor de baraço e
cutelo, foi paradoxalmente, um servidor da liberdade.

No seu livro de memórias Esse Velho Vento da Aventura
conta um encontro com Getúlio Vargas no Palácio do Catete, quand~
se sensibilizou com a afabilidade do presidente, do qual teve a
impressão de um homem extremamente arguto, polido, paternal, quase
tímido. Conversaram animadamente durante quarenta minutos,
enquanto Getúlio fumava o charuto costumeiro. Em certo momento
tiveram o seguinte diálogo: '

- Presidente, o senhor me permitiria uma pergunta
indiscreta?

- Pergunte o que quiser. Os mineiros nunca são iiJdiscretos.
- Há um pensamento, que lhe atribuem, e que seria assim

como que a súmula de sua filosofia política. Gostaria de saber se na
verdade esse é o seu estilo, a sua maneira de agir.

- E qual é esse pensamento?
- Deixa ficar como está para ver como é que fica ...
Soltou uma boa gargalhada. E tergiversando, muito bem-

humorado, escapou pela tangente, com esta tirada de uma fina ironia:
- Não acha o senhor que estas palavras, tão sensatas,

definem bem a velha prudência mineira?
As opiniões de Paulo Pinheiro Chagas sobre vários outros

homens públicos relacionam-se com o seu ideário político e às
realidades 'partidárias da época. Arthur Bernardes, por exemplo, foi por
ele defendido num debate na Assembléia Constituinte Mineira: Aqueles
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que não podem sofrer a superioridade do talento e do caráter, fizeram-
se inimigos do Sr. Arthur Bernardes e, tentando demoli-lo, não se
apercebem que estão apunhalando a própria República, na pessoa do
maior e do mais leal de seus soldados. Na verdade, confessava-se um
bernardista histórico, sobre o qual acrescentou, em outra ocasião:

A característica maior que define a personalidade marcante
de Arthur Bernardes é sobretudo a inflexibilidade da opinião ideadora,
capaz de orientar e dirigir, comandar e influenciar, realizando a meta
política de prever com acerto para prover com eficiência. A constância
no rumo traçado e a direção invariável em busca do ideal são a própria
coerência desse estadista, em cujo derredor se aglutinam as multidões
entusiasmadas, elevando bem alto o seu nome, porque nele se
acostumaram a ver um programa a realizar, uma bandeira de
reivindicações ideológicas a defender, uma síntese de tradições a
honrar. Sem ele, teria sido a estepe, desolada e fria. Com ele, se enrijou
a própria estabilidade do regime; assegurou-se o prestígio da ordem
civil; a aplicação dos dinheiros públicos se pautou pela contabilidade
exata; e, varando as nossas fronteiras, lá fora, em terra estranha, o
Brasil avultou e cresceu no crédito da civilização.

Quase duas décadas depois, faria um paralelo entre
Juscelino e Bernardes:

Em Bernardes, o povo é quase uma questão de forma; em
Juscelino, quase uma questão de fundo: assim como se Bernardes o
adivinhasse e Juscelino o compreendesse. Para Bernardes, já
parlamentarista, o ideal seria a democracia inglesa com sua pragmática;
para Juscelino, ainda presidencialista, o modelo seria a democracia
americana, em sua linhagem revolucionária. Bernardes, pautando a
vida com o método e a sistemática dos cafezais de Viçosa; Juscelino,
orientando a sua com o tumulto e a inquietação das lavras de
Diamantina; Bernardes, sem esquecer a indústria, concentrando-se nos
problemas da lavoura; Juscelino, sem esquecer a lavoura,
concentrando-se nos problemas da indústria; Bernardes, como
Mahomet, antes preferindo curar a alma do povo; Juscelino, como
Roosevelt, antes preferindo enriquecê-lo. Em Bernardes, o rigor de um
sistema; em Juscelino, a plasticidade de uma teoria. Bernardes, grave
como um teorema; Juscelino, alegre como uma janela aberta.

Mas, no intervalo entre essas opiniões e sob a emoção de
divergências, faria outra análise da personalidade e do comportamento
de Arthur Bernardes. A discordância era relativa a um entendimento
político entre as forças estaduais.

Num pronunciamento na Assembléia Legislativa, em 1936,
traçou um perfil politicamente negativo de Bernardes, que segundo ele
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vinha agredindo os que se dispuseram ao acordo com Benedito
Valadares. O velho chefe perremista, profundamente irritado, fazia vista
grossa do fato de que éramos a maioria do partido. Na verdade, a
pacificação havia recebido o apoio da maioria das bancadas federal e
estadual.

Ao avaliar discursos para inserção num dos seus livros,
incluiu aquele em que deu resposta às críticas de Bernardes, ajuntando
a observação de Milton Campos de que o considerava o melhor de seus
pronunciamentos. Nele, Paulo Pinheiro Chagas dizia-se em posição de
legítima defesa e que não partiria dele nunca a deselegante iniciativa de
agredir velhas amizades, temperadas nas lutas do sacrifício comum e
acrescentando ser-lhe penoso entrar na personalidade política de um
homem a quem, anos a fio, minha mocidade prestou as continências de
sua admiração.

Pelas idéias que ele encarnou, abandonei uma situação no
governo Olegário Maciel para acompanhá-lo na grande aventura que foi
o movimento constitucionalista ... (...)...Por ele mofei nos cárceres do
Estado. Por ele, fui ao extremo sacrifício de velhas afeições de família.
Recém-saído dos bancos acadêmicos, sem nenhum compromisso com
s.exa., a quem nada devia, fiz-me seu correligionário, não em horas de
triunfo, mas numa época em que ser perremista era um crime para os
poderosos do dia.

E, como explicação para o fato de refazer os seus conceitos
sobre Bernardes, declarou:

Eu não conheci o sr. Arthur Bernardes no poder. Conheci-o,
sim, no ostracismo e na desgraça política. E podendo optar por uma
situação no governo, preferi ficar a seu lado, batalhando pelo alto
programa que ele, então, resumira. Foi, assim, amigo de má
fortuna ... (...)...Homem carregado de serviços ao Brasil, e que encheu o
país com o ruído do seu nome, é triste constatar que, no fim de sua
gloriosa carreira política, s. exa. erija a intolerância em sistema ... (...)...
buscando inspiração nas atitudes do fanatismo político. Tentando
encobrir sua vocação personalística, intriga com a opinião pública
velhas amizades, sobre as quais despeja chuvas de insultos ...(...)...E a
sua política, outrora orientada por uma energia cheia de serenidade,
vem de perder o rumo e a direção. Já não é a política do homem
nacional, talhado para grandes destinos: é a política do homem de
partido, diminuído pelo espírito de facção. Já não é a política das idéias:
é a política que se impregnou de uma violenta ambição de domínio. Já
não é a política da razão: é a política da popularidade, erigida sobre os
destroços de uma hora aflitiva. Já não é a política da "ordem acima da
lei": é a política da agitação na praça pública. E o grande estadista que,
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em dias do passado, nos transmitiu o lúcido exemplo de resistência aos
vaivens da opinião, é agora um tímido cortesão do aplauso público.

Também em traços biográficos, observou em Carlos Lacerda
que era um temperamental, não há negar. Mas suas reações se
processavam, invariavelmente, contra os poderosos, sempre do lado
menos cômodo, sempre a favor dos oprimidos. Em mais de um sentido
lembrava os cavaleiros andantes, os espadachins dos tempos heróicos.
Assemelhava-se a um personagem saído dos romances de capa e
espada ...(...) Em Carlos Lacerda incidiam atributos de várias ordens.
Escritor e jornalista de oceano largo, tribuno coruscante, revolucionário
no mais nobre sentido da palavra, administrador testado por sua notável
obra à frente do governo da Guanabara, era o homem da demasia.
Tudo nele se mostrava excessivo, imoderado: o talento, a coragem, a
oratória, a literatura, a generosidade, o ímpeto ... (...) ...Na defesa do que
lhe parecesse a verdade, não ficava nas meias medidas, ia aos últimos
resultados, com uma veemência que oscilava entre a intolerância e o
patético. Não obstante, o pundonor, que era a marca do seu gênio
indócil e indomável, não obscurecia a visão do estadista.

Ao compor suas memórias, iria acrescentar a respeito de
Carlos Lacerda:

Era um desses oradores que empolgam e dominam o
auditório com sua eloqüência feita de cultura, tocada pela chispa
faiscante da beleza e da coragem. Falava com a espontaneidade da
água corrente e, como esta, não raro transbordava em turbilhões, ao
jeito de catadupas. Tudo contribuía nele para caracterizar o orador; a
voz, a dicção, o físico, o lirismo, a erudição, a ironia, o sarcasmo, o
revide pronto e acutilante.

Dos Bias Fortes, assinalou que um e outro fizeram de Minas
o princípio e o fim de sua pregação política. Homens do seu chão, do
seu meio, da sua gente. Sobre o atual Bias, o filho, também governador
- e de quem se considerava o preferido para sucedê-lo -, escreveu (em
1959):

A serenidade, o bom senso, o amor à ordem, o respeito à
legalidade, o devotado apreço pelas liberdades públicas, qualidades
que ele traz impregnadas na substância do seu ser, como se fossem a
sua segunda natureza, explicam o homem de Estado, compreensivo e
equânime. Revelam o sentimento conservador do povo mineiro, força
de equilíbrio e coesão nacionais. Desvendam o profundo da província,
nos seus graves silêncios, nas suas reflexões, no seu compasso
necessário ...(...)... Em sua filosofia, feita de austeridade, de sabedoria,
de singeleza, não seria mesmo difícil descobrir as robustas inspirações
de uma força telúrica, revolucionária no seu ímpeto, tradicionalista na
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sua razão moral. Do entrechoque dessas tendências, do conflito desses
impulsos contraditórios, emerge, na impávida figura de Bias Fortes, o
político cordial e ameno, o estadista generoso e humano, o mineiro
antigo vestido de idéias novas, integrado na sua missão e cônscio de
sua grave responsabílídade. Em suma, o homem, singelo como um
princípio e austero como um pensamento antigo.

Na mesma época, ao prefaciar um livro com discursos
de Bias Fortes (Vocação de Minas), afirmou:

Em Minas, os Bias Fortes são um exemplo sugestivo.
Homens de oposição e de governo, duros na luta e generosos na
vitória, a sua crônica é um acidentado diagrama de êxitos e de reveses.
Não obstante, nunca perderam o estilo e o jeito de sua província.
Através de seu comportamento político, o apego às coisas e aos
hábitos simples de nossa gente: o decoro da coerência, a lhaneza no
trato, o acatamento à palavra empenhada, a fidelidade ao
compromisso, a probidade inatacável, a tradição hospitaleira, tudo
aquilo, em suma, que levaria Saint-Hilaire a evocar "os meus bons
mineiros" e Torres Homem a defini-los como "varões singelos e
grandes".

Entre outros que entraram na sua lista de biografados
figuraram o senador gaúcho Pinheiro Machado - sob sua direção o
Senado subiu a culminâncias imprevistas, tornando-se o supremo poder
decisório da República - e o mineiro Levindo Coelho - de uma geração
cujos estadistas eram homens singelos e a vida se pautava pela severa
austeridade dos costumes. Sobre Pinheiro Machado, declarou que se a
grandeza das ações humanas há que ser medida pela fidelidade aos
princípios, e se é verdade como tantas vezes se tem afirmado, que todo
pensamento que não é uno destrói-se a si mesmo, então se haverá
compreendido a permanência de Pinheiro Machado. Ele nunca mudou.
Manteve intactas, até o fim, aquelas crenças que, aos quinze anos, o
levaram a fugir de casa para combater, como soldado raso, o
despotismo de Solano Lopez.

É interessante notar que, em referências biográficas,
reconheceu valores de personagens que estiveram politicamente em
campos antagônicos ao seu. É o caso de Pedro Aleixo, do qual
engrandeceu tanto as qualidades intelectuais quanto as virtudes
políticas demonstradas em diversos episódios da política nacional ao
longo da carreira de deputado constituinte, secretário, ministro e vice-
presidente da República:

Este, o maior Pedro Aleixo, lutando pelo direito e pela
liberdade dos homens, com sua palavra jurídica, insubmissa e
democrática ... (...)...É que prefiro buscar em vós esses sinais e aquelas
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marcas, essas teses e aqueles temas que vos aproximam da antiga
Minas, com sua filosofia de total insubmissão a todas as formas do
arbítrio, tão evidente e tão clara naquele desespero reinol do conde de
Assumar, em sua mensagem a EI-Rei de Portugal: "Majestade! Os
povos das Gerais não se submetem".

Entre os biografados, o brigadeiro Eduardo Gomes ocupa
outra posição singular. O livro O Brigadeiro da Libertação, de 1945, é
uma exaltação à figura do derradeiro sobrevivente da grande geração
extinta, o último herói. Para atingir esse objetivo, o autor fez longo e
detalhado relato da história do país - e nela a contribuição de Minas -,
identificando o momento e as condições em que se inseria o brigadeiro:

Postergados os direitos humanos e juguladas as liberdades
civis, com o golpe de 1937, o país chafurdou-se no opróbrio fascista.
Sem embargo, estava destinada ao fracasso a solerte tentativa de uma
deposição do espírito público no Brasil. O Movimento Democrático da
Resistência nasceu como reação ao Estado Novo, eufemismo posto em
voga para encobrir aquela impostura. O líder legendário, o maquis
desse movimento chamava-se Virgílio de Melo Franco. Era a dura luta
do underground, que se arrastaria anos a fio, com seus sacrifícios
trágicos, suas horas de tormenta, seus heroísmos anônimos. Em fins de
1943, julgou a Resistência chegado o momento de se dirigir
abertamente ao povo brasileiro. Com a data de 24 de outubro,
aniversário da Revolução de 30, soltamos o Manifesto dos Mineiros,
que teve uma repercussão histórica. Depois de seis anos de ditadura,
era a primeira vez que um documento de tanta relevância saía à rua,
desafiando as cóleras do despotismo, profligando os crimes do Estado
Novo. Os líderes democráticos viam claro na situação. Sentiam a
necessidade de se apoiarem num nome capaz de galvanizar a opinião
pública, adormecida pela mentira e pela opressão. Dentre as raras
instituições que haviam sobrevivido à ação destruidora da ditadura
figuravam as Forças Armadas, cuja espada se fizera respeitar. O
brigadeiro Eduardo Gomes surgiu como um denominador comum ...
(...)... Sua campanha empolgou o país. Pensamentos de sua oratória
eram repetidos a cada momento: "O preço da liberdade é a eterna
vigilância". Ou, então, buscando o símile dos americanos com o
"Lembra-te de Pearl Harbour": "A prudência nos aconselha recomendar
aos cidadãos, juízes de sua sorte: Lembrai-vos de 37".

E mais:
A deposição de Getúlio em 29 de outubro de 1945 foi um dia

de festa nacional. O herói dessa jornada cumprira a primeira etapa de
sua missão. Na verdade, a pregação democrática do Brigadeiro tinha
despertado a consciência livre do Brasil. Ele, somente ele, com sua fé,
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sua firmeza, sua decisão, criara o clima moral em que a ditadura havia
de perecer. Bem que o povo lhe pressentira o gênio político. O
Brigadeiro da Libertação legitimara o título. As eleições tiveram lugar
um mês depois, a 2 de dezembro. Como desmontar, em tão poucos
dias, a poderosa máquina do situacionismo, havia quinze anos no poder
e, na maior parte do seu tempo, desfrutando as imunidades ~o
absolutismo? Os herdeiros desse império poluído foram o Partido SocIal
Democrático - o PSD - que se organizou com os antigos interventores,
e o Partido Trabalhista Brasileiro - o PTB -, que arrebanhou o grosso do
proletariado nacional, solidário com Getúlio que, inegavelmente, lhe
concedera as mais altas conquistas. Essa coligação PSD-PTB derrotou
a União Democrática Nacional - a UDN -, uma federação de partidos,
organizada às pressas para dar combate à ditadura, acolhendo, aqui e
ali, em todo o país, quantos não se submeteram e se dispuseram a agir.
Com uma expressiva maioria, Eurico Dutra derrotou o Brigadeiro. Mas
este cumprira a sua missão histórica, que não pode ser medida pela
simples ascensão às posições de mando político. Nela há que ver uma
magistratura democrática, um apostolado cívico, destinado a vencer o
tempo.

Um dos fundadores da UDN, num ato na Associação
Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro Chagas
participou ativamente da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Ele
revelou que, nessa época (1945), seu editor carioca, Zélio Valverde,
solicitou que escrevesse a biografia do brigadeiro; aderiu à idéia e só
impôs a condição de que não recebesse um níquel sequer de direitos
autorais, de que abria mão em favor de um preço menor para o livro.
Não se tratava de colaborar com a vitória do Brigadeiro?

Revelou anos mais tarde ter organizado uma verdadeira
conspiração para que Eduardo Gomes de nada soubesse, pois era
avesso a publicidade, por isso recorreu a familiares e outras fontes e
dez dias antes do prazo estipulado, entreguei os originais a Zélio
Valverde. E em princípios de novembro saía o livro a que dei o título de
O Brigadeiro da Libertação, prefaciado por Hélio Lobo, com duzentas e
cinqüenta e uma páginas e quarenta ilustrações fora do texto. Cinco
edições se esgotaram, rapidamente. Deu a conhecer, também, que o
título da obra ele já havia empregado numa proclamação que redigiu
convocando a população para um comício do brigadeiro em Belo
Horizonte, a pedido do comitê udenista local. Na proclamação, que não
assinou, fazia uma relação entre Eduardo Gomes e Teófilo Ottoni e
propunha o emprego do lenço branco, como bandeira do povo oprimido
e da democracia.

24



o lenço branco, que evoca o apostolado democrático de
Teófilo Ottoni, tem seu lugar no comício do brigadeiro Eduardo Gomes,
candidato do povo, em sua campanha libertadora ...(...)... Esta é ainda
uma guerra contra o despotismo. Inspira-te na tua fé, que não ilude.
Vem com tua energia, que não cansa. Revive o fervor dos velhos dias
de seu fastígio libertário. Traze para o comício o teu lenço branco.
Agita-o. Com a flâmula do Ministro do Povo saúda o Brigadeiro da
Libertação.

San Tiago Dantas também foi descrito por Paulo Pinheiro
Chagas de forma elogiosa, como acima de tudo um advogado, no
sentido mais nobre da palavra:

Tinha solução para qualquer problema. Sua inteligência era
fértil em sugerir fórmulas de conciliação ou de luta, de afirmação ou de
negação, de remate ou de protelação. Homem do método e do
raciocínio, construíra pacientemente o seu destino.

Quanto a Milton Campos, escreveu:
Sem falar da grandeza humana do homem, forjada nos mais

altos padrões éticos, com sua inteireza e sua fidelidade, há que saudar
em Milton o humanista, o escritor, o jurista, o pensador, o político, em
suma, o sábio e o artista, numa dessas sínteses felizes que a natureza
às vezes outorga a um mesmo indivíduo. Professor de democracia, a
despeito de sua maneira antiprofessoral e antidogmática, seu
pensamento tinha raízes clássicas, indo beber na filosofia do século
XVIII, nas águas de Kant, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert,
Voltaire, ao mesmo passo que sua emoção estética vinha de Anatole
France, Proust, Gide. Escrevendo com apuro e leveza, e improvisando
com desembaraço, não se distinguia, porém, como orador. Faltava-lhe
o élan, a ênfase, a teatralidade. Um certo ar de timidez, a voz algo
monótona, o tom displicente de quem teimasse em não ser eloqüente e
insistisse em não brilhar - o que lhe seria fácil - tudo isso era de molde
a empalidecer a figura do tribuno. Sua oratória recordava, de certo
modo, a de Robespierre, o Incorruptível, de quem se disse que sua vida
era o melhor dos seus discursos.

Lembrou-se do episódio em que, por motivos de consciência
e fidelidade de princípios, Milton Campos demitiu-se do ministério da
Justiça no governo Castelo Branco com um pronunciamento em que
acentuou a necessidade de se estabelecer distinção entre a revolução e
seu processo: A revolução há de ser permanente como idéia e
inspiração, para que, com a colaboração do tempo invocada
pacientemente, possa produzir seus frutos, que se caracterizam
principalmente pela mudança consentida das estruturas e da
mentalidade dominante, seja no povo, seja nas elites. O processo
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revolucionário há de ser transitório e breve, porque sua duração tende à
consagração do arbítrio, que elimina o Direito, intranqüiliza os cidadãos
e paralisa a evolução do meio social. O que urge institucionalizar,
portanto, é a revolução e não o seu processo. Entre os
outros mineiros que retratou, Gustavo Capanema recebeu o conceito de
ameno, heleno e sereno.

Ameno, pela cordialidade e finura no trato; heleno, pelo
apurado gosto ativo das boas-letras e das belas-artes; sereno, pela
impassibilidade no sucesso ou no revés ...(...)... Mas o melhor
Capanema é ainda o homem de pensamento, com sua fascinante
inteligência e sua vasta cultura - humanista, filosófica, jurídica, literária.

Já Benedito Valadares, considerava-o uma figura
contraditória. Elevado às culminâncias do poder por um desses acasos
do destino, revelou-se político hábil e astuto, mantendo-se doze anos à
frente do governo de Minas e presidindo a seção mineira do PSD,
enquanto este existiu, durante vinte anos.

Havido como pessoa de inteligência escassa, ridicularizado
por muitos, provou o contrário através de uma longa vida pontilhada de
lances sugestivos. Probo e íntegro, só o tempo haveria de pulverizar a
calúnia que lhe tentou enlamear o nome. Generoso e humano, não era
de perseguições mesquinhas ... (...) ... em Valadares, como nos Bias
Fortes, o primado da ação política não estava no discurso, mas na
conversa. A "conversa ao pé do ouvido'; no bom estilo mineiro, esta
então era havida como o grande instrumento, a arma principal para
construir, desfazer ou maneirar. Conversa a dois, é óbvio, porque a três
já lhe parecia comício.

Em outra ocasião, agregou estas observações em
relação a Benedito Valadares:

Natural de Pará de Minas, no Oeste .do estado,
Valadares cabia todo inteiro naquela definição de Guimarães Rosa, ao
falar das regiões mineiras: "É o Oeste, calado e curto nos modos, mas
fazendeiro e político, abastado de habilidades". Tinha aspectos
conflitantes e ilógicos em sua formação. Homem de grande bravura
pessoal, não passava de um tímido diante dos governos, cuja força
conheceu de perto. Ah! O poder de nomear, prender e pagar. Sem
embargo desse medo, comandou grandes campanhas contra os
poderosos do dia, quando forçado a uma atitude de oposição, o que
sempre procurou evitar. Havia uma ambivalência em seu estilo, no seu
modo de ser.

Paulo Pinheiro Chagas também lembraria tiradas
espirituosas de José Maria de Alkmin, algumas realmente dele e outras
que terceiros lhe atribuíam (como a frase na política, a versão vale mais

26



do que o fato, que pertenceria, na verdade, a Gustavo Capanema).
Revelou ter-se informado com o ex-deputado Ibrahim Abi-Ackel de que
o nome Alkmin, de origem árabe, significava alquimista ou químico:

Ora, a alquimia tinha por supremo objetivo a descoberta
da pedra filosofaI para transmutar em ouro os metais comuns. E acaso
não foi esta, em política, a ação de Alkmin? ..(...)...De sorte que, numa
interpretação semântica, teríamos o alquimista José Maria de Alkmin,
misterioso e cabalístico, maquinando, mangando, maneirando,
mineirando ...

Afrânio de Melo Franco foi outro biografado com fortes
traços de admiração. Paulo Pinheiro Chagas dizia que a presença dele
era motivo de orgulho dos constituintes mineiros de 34: Tinha como um
privilégio do destino sentar-me, lado a lado, aos vinte e poucos anos,
com esse velho ídolo de minha geração. Para ele, Afrânio era um eleito
dos deuses, que nunca disputou qualquer posição e ocupou as mais
altas, e no entanto aceitou compor a Constituinte Mineira, mesmo
indicado por seu partido para disputar uma vaga na Câmara dos
Deputados:

O gesto definia o homem. Tendo feito de sua vida uma
clara lição de democracia, Afrânio não se deixava seduzir pelo brilho
das posições, senão pelo seu conteúdo em interesse público. Professor
de Direito, a consciência jurídica era nele mais forte que o fascínio do
poder. Sua filosofia política não se reduzira, como em tanta gente, a
uma violenta ambição de domínio. Destarte, Afrânio não seria Afrânio
se naquela oportunidade outra fosse a sua preferência. Pois que se ia
fazer uma Constituição para o Estado de Minas, o seu lugar estava
naturalmente indicado. De resto, quem sabe lá se bem no íntimo não o
influenciassem razões de ordem sentimental, se lhe não ocorresse a
lembrança do pai na Constituinte Mineira de 91?

Retratou também de ângulo favorável Francisco Campos:
De Francisco Campos, o Chico Ciência, epíteto que lhe

deram em sua primeira legislatura de deputado federal, pela vastidão
do saber, basta considerar que seria difícil dizer qual o maior: O jurista?
O escritor? O orador? O estadista? O homem sempre atualizado com a
filosofia e a sociologia, que lia Virgílio no original e comentava Goethe
em sua própria língua? ..(...)... Era um encanto ouvir esse conversador
irônico, cético, mordaz e que, não obstante ter a vida inteiramente
votada ao estudo e às leituras, encontrava tempo para a boêmia, como
bem o mostra o seu livro de versos Ciclo de Helena.
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. . Contemporâneos e analistas posteriores qualificam Paulo
Pinheiro Chagas como um dos mais brilhantes tribunos brasileiros. Tal
entendimento é valorizado quando se considera o período de sua
atuação parlamentar, fecundo em figuras de reconhecidas virtudes
oratórias. Ele próprio se desvanecia com essa qualidade. No volume As
idéias não morrem, inseriu depoimentos de mais de três dezenas de
personalidades, ocupando a orelha e cinco páginas finais,
reconhecendo nele a condição de um dos mais talentosos oradores da
Câmara dos Deputados, rivalizando-se com o baiano Otávio
Mangabeira. Uma das opiniões é do carioca Júlio Barata, para o qual
Paulo, laureado da Academia Brasileira de Letras, vibrante escritor de
Teófilo Ottoni, Ministro do Povo, ganhou, ao lado de Carlos Lacerda, o
renome de um dos maiores oradores de nosso Parlamento (1977, em O
Globo); outra, do mineiro Cícero de Castro Filho (1955):

Faz lembrar, sem exagero, alguns fulgores de Rui nas
múltiplas e patrióticas campanhas em que se viu envolvido. Tudo na
sua oração tem um sentido claro: o que se não verifica na maioria dos
discursos parlamentares desta época obscurantista, muito embora os
elogios da imprensa. É notável a sua bravura cívica, sua formosa
cultura humanística, literária, histórica e jurídica. Ele abordou com
mestria os grandes problemas aventados nos apartes e fez-me lembrar
as célebres orações de Cícero no Senado Romano.
_ Já o deputado Lincoln Feliciano, em artigo em A Gazeta, de

Sao Paulo, em 1958, analisando os pronunciamentos de Pinheiro
Chagas e Otávio Mangabeira, concluiu:
.. O que é certo é que esses dois grandes parlamentares,
l.nte!Jg~nte.s,cult?~ e ponderados, se impõem, quando na tribuna, pela
Imponencl~ d? fISICO,p~/a clareza da dicção, pela polidez da linguagem,
pela. e!egancla do .esMo, pela proporcionalidade das imagens, pela
exatldao dos conceitos e, sobretudo, pelo aurifulgente prestígio de seu
passado.

. De _sua parte, Francisco de Assis Barbosa, no prefácio de
uma pubhcaçao contendo pronunciamentos de Paulo Pinheiro Chagas
na Camara dos Deputados, afirmou tratar-se de um dos cinco maiores
tribun.os, mas não seria recordista, desses que perseguem a
notorJedade a qualquer preço, temerosos do cartaz da imprensa:
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Sua linha de conduta é bem outra. Democrata autêntico, sem
basófia de aristocrata, dos que querem passar por isso ou por gente de
prol, seja pela sua origem, seja pela sua inteligência, tem horror à
vulgaridade. Sóbrio, medido, reservado, como bom mineiro reserva-se
para os grandes momentos.

Pinheiro Chagas não se negou, contudo, a reproduzir
referências irônicas às suas qualidades de tribuno. Uma delas é a de
que, como Otávio Mangabeira, seria dado a decorar os textos e
reproduzi-los como se inéditos; e também de treinar os seus discursos
e, ainda, de ser um orador bissexto. Na verdade, colocou em suas
memórias pelo menos um caso concreto em que preparou,
zelosamente, seu pronunciamento. A Câmara - onde exerceu cinco
mandatos consecutivos, a partir de 1951 - realizaria uma sessão
comemorativa do primeiro aniversário da morte de Getúlio e ele foi
designado para falar em nome do PSD:

Avisado com antecedência, tinha tido tempo de preparar-me
devidamente, pensando o discurso, alinhando argumentos, construindo
frases e imagens. Falei sem ler, conforme determinação que me
traçara.

Augusto Frederico Schmidt insinuou: Suponho que seja
desses que ensaiam os discursos diante do espelho. Quase acertou.
Ensaiar os discursos é fato confirmado. Depois de elaborar o texto,
decorava - pelo menos os trechos com os quais pretendia causar maior
impacto - e repetia não diante do espelho, mas de alguém. Odilon
Pereira de Souza, então assessor e mais tarde advogado criminalista,
foi ouvinte muitas vezes. Ao final, Paulo pedia a opinião sobre vários
aspectos, do tom de voz aos gestos, nestes observando particularmente
a movimentação da mão direita, uma de suas características.

Um relato pessoal demonstra quanto se envaidecia diante
dos seus êxitos na tribuna:

Foi uma tarde feliz. Minha voz, meu estado de espírito, o
ânimo e a disposição, tudo contribuía para que eu me saísse bem.
Zembla, Daisy e mais pessoas da família ficaram na tribuna de honra.
Por sinal que, às tantas, ela ouviu este comentário de alguém que lá
também estava: "Que belo discurso e que grande orador". Olhando de
soslaio, constatou que a frase partira de Jânio Quadros, governador de
São Paulo.

Na realidade, não era propriamente modesto nesse
aspecto. Bem mais tarde, recordou, a propósito de discurso sobre
Juscelino:

Certa vez, comentando esta minha fala, disse Aderbal
Jurema, consagrado homem de letras e representante de Pernambuco
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na Câmara dos Deputados, que, a seu ver, Gilberto Amado e eu
éramos, no Brasil atual, os escritores das belas palavras, destinadas a
durar. Nilo Bruzzi não me definiu como o mais eloqüente dos
escritores?

Duas imagens por ele criadas - contemporâneo do
futuro, aplicada a JK; e quando invoca Minas como a Jerusalém da
liberdade - teriam sido apropriadas por outros oradores e escritores
(jornalista Assis Chateaubriand, deputados José Colagrossi, Ademar de
Barros Filho e Genival Tourinho, Tancredo Neves, Augusto de Lima
Júnior e Bias Fortes) em várias situações. Sua reação:

Desse jeito, é com secreta vaidade que constato a
repercussão de minhas imagens em tão altos espíritos.

Comparou o seu processo de produção oratória com
Vergniaud. O francês compunha os seus trabalhos lentamente, nos
seus devaneios, e retinha-os na memória por meio de notas; polia sua
eloqüência com vagar, como o soldado que lustra a arma nas horas de
descanso. Pinheiro Chagas ajuntou que se repetia propositadamente:

O fato acontece quando, ao julgar de boa qualidade um
pensamento ou uma imagem, uma idéia ou um conceito, formulados
pelo improviso ou pela meditação, torno a usá-los se as circunstâncias
assim sugerem. Em todo caso, fico tranqüilo. Afinal, antes repetir-me a
mim mesmo do que repetir os outros ...

Realmente, alguns recursos de oratória ele os empregava
inúmeras vezes. Um deles era a expressão soprar velhas brasas
dormidas; outro, as idéias não morrem. Também eram recorrentes as
citações de Disraeli e Lamartine e o uso do verbo beber na acepção de
receber conhecimentos (exemplo: Política que, indo beber nas fontes
mais puras da opinião, vale por um permanente diálogo com o povo).

Outro recurso consistia na repetição com o objetivo de dar
ênfase à idéia, como em uma censura a Arthur Bernardes, do qual
passara a divergir e de quem dizia estar trilhando caminhos onde se
respira a própria emoção da decadência:

A sua política outrora orientada por uma energia cheia de
serenidade, vem de perder o rumo e a direção.

Já não é a política do homem nacional, talhado para grandes
destinos: é a política do homem de partido, diminuído pelo espírito de
facção.

Já não é a política das idéias: é a política que se impregnou
de uma violenta ambição de domínio.

Já não é a política da razão: é a política da popularidade,
erigida sobre os destroços de uma hora aflitiva.
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Já não é a política da "ordem acima da lei": é a política da
agitação na praça pública.

E o grande estadista que, em dias do passado, nos transmitiu
o lúcido exemplo de resistência aos vaivens da opinião, é agora um
tímido cortesão do aplauso público.

Iria confessar, mais tarde, que os louvores à sua eloqüência
lhe tinham causado sofrimento e engano ao longo dos anos:

Nada mais verdadeiro que o velho adágio: faze a fama e
deita na cama. De mim apenas posso dizer que a fama me expulsou da
cama. Trouxe-me insânia, obrigou-me ao estudo, roubou-me o sossego.
Deus louvado, esse renome de tribuno era um prejuízo. Consolidava os
meus complexos. Era a minha glória e o meu tormento, um galardão e
um flagelo. E resultava, desde logo, no sacrifício de minha
espontaneidade oratória.

Nesse particular, sua carreira foi o oposto da previsão de um
de seus tios, Djalma Pinheiro Chagas. Segundo revelou em livro de
memórias, estava propenso a ingressar na Escola Militar do Realengo,
após concluir o curso no Colégio Militar de Barbacena, onde havia
obtido o diploma de engenheiro-agrimensor (ao qual se somariam o de
médico e o de advogado). O tio sugeriu que ele revisse seus planos:

- Bem, os dois grandes caminhos são o Direito e a Medicina
(naquele tempo, a Engenharia andava por baixo). Ora, a Medicina é
uma velha tradição da família, que tem dado grandes médicos. É a
indicada para o seu caso. Até porque você não tem a menor vocação
para o Direito.

E completou o seu pensamento com uma frase que, anos a
fio, haveria de ferir o meu orgulho, quase chegando a me criar um
complexo:

- Não possuindo qualquer pendor oratório, você não
conseguiria ser um bom advogado ...

O plenário do Parlamento foi o palco em que sua oratória
alcançou a maior repercussão e lhe deu fama. Por isso mesmo, tinha
admiração e identidade com o cenário parlamentar:

Pouco importa que nem sempre a Câmara dos Deputados
tenha correspondido à nossa expectativa. Quem sabe se porque, sendo
feminina, quiséssemos vê-Ia, como a mulher de César, acima de
qualquer suspeita. Aliás, a Câmara é assim um pouco como a mulher
amada, com quem a gente briga, a quem se finge desprezar, que chega
a nos enfurecer... mas para quem sempre voltamos, rendidos
incondicionalmente.

Dos seus discursos parlamentares, uma seleção feita por
ele mesmo, para inserção em seus livros, revela a grande capacidade
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de manter-se na linha de raciocínio, apesar dos apartes procedentes,
na maioria das vezes, de adversários. Num debate na Câmara dos
Deputados, em 1959, vê-se com clareza a sua habilidade em desviar-se
dessas interferências:

O Sr. Pinheiro Chagas - ... Juscelino trazia no sangue os
elementos da aventura, o itinerário da vida. E trazia nas retinas a
imagem de um Brasil abandonado à própria sorte, com sua espantosa
miséria, vegetando à míngua de higiene, de instrução e até de trabalho.

O Sr. Ney Braga - Permite V. ExiJ um aparte?
O Sr. Pinheiro Chagas - Brasil de cócoras, morrendo de

fome e de desespero, em palhoças de sapé.
O Sr. Ney Braga - E continua a morrer.
O Sr. Pinheiro Chagas - Brasil sentido e ressentido, parado e

caquétíco subnutrindo-se de farinha e rapadura. Brasil esturricado pelas
canículas bravias e enregelado de frio, com os ventos açoitantes
dançando nas casas de telha-vã. Brasil do trópico inclemente, assolado
de endemias, a começar pelo empreguismo devarado r de orçamentos.
Brasil da desesperança, afogada no latifúndio e desassistido em tudo,
assuntando com amargura, ao espiar a terra dadivosa ... (...)... Brasil
ingênuo, de pé no chão, esquecido de Deus e dos homens, a pelear
contra tudo e contra todos, e benzendo-se à advertência de seus
caboclos avisados: O poder de Deus é grande, porém o mato é maior.

Também expressivo foi um debate na Assembléia
Constituinte de Minas, em 1935, quando integrava a bancada do
Partido Republicano Mineiro (PRM), em oposição ao então governador
Benedito Valadares. Nele pretendeu refutar substitutivo de José
Bonifácio Filho (Zezinho Bonifácio) a uma proposta sua destinada à
remessa de indicação ao governador no sentido de uma atitude em
defesa da cafeicultura mineira. Bonifácio entendia que, âo invés da
indicação, que poderia colocar o chefe do governo em dificuldade, fosse
constituída uma comissão para ascultar o pensamento do governador a
respeito. Pinheiro Chagas sustentou que isto seria negar a soberania da
Constituinte. Entre os dois desenrolou-se um debate em que Bonifácio,
com interferências irônicas, pretendeu anular os argumentos do orador,
que, no entanto, manteve o seu pensamento no curso e até devolveu
ironias.

Assinalou que Bonifácio, propondo que uma comissão
de deputado fosse ouvir o governador, na verdade sugeria que a
Assembléia se humilhasse ao mendigar medidas a favor dos
cafeicultores. Bonifácio acabou retirando sua proposta e Pinheiro
Chagas considerou a atitude sensata, mas criticou:
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Diante dessas humilhações, que se pretendem impor à
tribuna da Assembléia Constituinte, sr. Presidente, eu me debruço, com
indizível melancolia, sobre as sublimes lições do passado. E lá vou
encontrar, na antemanhã da Independência, ao tempo em que mais
acesas iam as lutas do despotismo, quando se forjaram as tradições
liberais de Minas e se teceu a bandeira inconsútil de seu civismo, lá vou
encontrar a palavra intimorata e cavalheiresca de Antônio Carlos,
ecoando, hoje, sinistramente, nesta Assembléia. "Do alto desta tribuna,
até os reis têm de me ouvir". Estas palavras, do então deputado pelo
Brasil às coactas Cortes de Lisboa, repercutem, sem expressão e sem
sentido, neste recinto. Ironia singular das coisas deste mundo, sr.
Presidente! Um século depois, é precisamente um rebento desse velho
sangue, em que se oxigenou a própria alma nacional, é precisamente
um Andrada - o deputado José Bonifácio - quem vem propor à
Assembléia Constituinte de Minas Gerais que ela, ao invés de indicar ao
governo atitudes de interesse público, mande ao Palácio uma comissão
para sondar o pensamento sedutor do governo.

Nesta fase, Paulo Pinheiro Chagas, eleito pelo Partido
Republicano Mineiro, opunha-se a José Bonifácio Filho, então no
Partido Liberal, majoritário na Constituinte. Os dois permaneceriam em
campos partidários contrários, em posições de liderança nas siglas a
que se filiaram no quadro partidário pós-1945: Partido Social
Democrático (PSD) e União Democrática Nacional (UDN). Como nos
anos subseqüentes haveria de ocorrer, um novo debate verificou-se
entre os dois constituintes mineiros sobre a inserção, no texto
constitucional mineiro, de dispositivo relativo à representação
profissional. Foi esta a troca de apartes:

O sr. Pinheiro Chagas - ... S.Exª (José Bonifácio) assumiu
uma atitude insólita e inesperada, injuriando, em linguagem de baixo
calão, a nossa atuação partidária na vida política de Minas.

O sr. José Bonifácio - Injuriei porque fui injuriado. E não
admito que S. Exªs façam monopólio disso aqui.

O sr. Pinheiro Chagas - Useiro e vezeiro em matéria de
exploração político-eleitoral ...

O sr. José Bonifácio Filho - Aprendi isso com o PRM.
O sr. Pinheiro Chagas - ...0 nobre deputado José Bonifácio,

da primeira à última palavra do seu discurso, timbrou em deturpar as
nossas opiniões em relação a este assunto, que está apaixonando a
consciência do povo mineiro.

O sr. José Bonifácio Filho - V. Exª agora defende esses
sindicatos. É um recuo.
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J,
O sr. Pinheiro Chagas - Com a fúria espumante dos

iconoclastas, através de uma deblateração inútil e desesperada, o
deputado José Bonifácio Filho investiu contra o meu partido com uma
adjetivação muito pouco digna deste recinto.

O sr. José Bonifácio Filho - Aliás, começada por V. Exªs.
O sr. Pinheiro Chagas - Sem argumentos para convencer a

Assembléia, ou, pelo menos, iludi-Ia com as suas idéias esdrúxulas, o
nobre deputado procurou, com uma atitude que, positivamente,
desmerece o seu talento, procurou, através de um sistema de intrigas e
perfídias, incompatibilizar o Partido Republicano Mineiro com as
associações profissionais do Estado.

O sr. José Bonifácio Filho - V.Exªs estão aborrecidos porque
denunciei as manobras do PRM.

O sr. Pinheiro Chagas - Não contente com isso, S. Exª fez
alusões irreverentes ao passado do meu partido, fingindo ignorar que,
àquela época, S. Exª dava apoio incondicional e irrestrito ao PRM.

O sr. José Bonifácio Filho - Tenho 29 anos e nem era
nascido naquela época.

O sr. Pinheiro Chagas - Revolvendo este passado, o nobre
deputado aludiu, indiretamente, ao presidente Arthur Bernardes,
trazendo para debate aquela já velha e exploradíssima questão da
criação de prefeituras no governo do ilustre mineiro.

O sr. José Bonifácio Filho - Eu nem sabia qual era esse
governo.

O sr. Pinheiro Chagas - V. Exª o disse desta tribuna.
O sr. José Bonifácio Filho - Nem sabia que isso se deu no

governo do sr. Arthur Bernardes. Se o soubesse, não o diria.
Um pouco adiante, no mesmo debate:
O sr. Pinheiro Chagas - Esse homem que é, sem

dúvida, o Rio Amazonas de nossa melancólica geografia política, é esse
homem que tem trazido sempre ao debate por todos os oradores sem
argumentos desta Assembléia ...

O sr. José Bonifácio Filho - É o Rio Amazonas com pororoca
ou sem pororoca?

O sr. Pinheiro Chagas - A pororoca seria, no caso, V. Exª,
que espuma e deblatera, inutilmente.

O sr. José Bonifácio Filho - Muito agradecido, pois a
pororoca é um fenômeno importante do Rio Amazonas.

Outro debate do mesmo período, mas já na Assembléia
Legislativa em que se transformou a Constituinte, teve sua importância
estabelecida por Paulo Pinheiro Chagas ao selecioná-lo para

34



V. Exª.

publicação posterior. Deu-se em torno de uma visita de Getúlio Vargas
a Belo Horizonte, em 1935. Dele é o trecho que se segue:

O sr. Pinheiro Chagas - ... (uma piada) ... para papalvos e para
débeis mentais: o inimigo número um de Minas pretende transferir para
Belo Horizonte a capital da República!

O sr. Bilac Pinto - Isto é invenção do O Debate. O Debate foi
que se encarregou de espalhar essa versão.

O sr. Pinheiro Chagas - A Noite publicou esta versão.
O sr. José Bonifácio Filho - V. Exª diz, então, que A Noite foi

comprada. É uma grave acusação que eu desejo que seja registrada
pela taquigrafia.

O sr. Pinheiro Chagas - V. Exª nada conseguirá explorando
a imprensa.

O sr. Sylvio Marinho - V. Exª deve sustentar a acusação que
fez, e que é muito grave.

O sr. Pinheiro Chagas - Sr. Presidente, Minas não estará
presente à chegada do sr. Getúlio Vargas.

O sr. José Bonifácio Filho - Isto é o que o PRM quer.
(Cruzam-se outros apartes).
O sr. Tristão da Cunha - Fui informado, por pessoas

fidedignas, de que na Escola Normal as moças estão sendo ameaçadas
de terem suas notas rebaixadas de dois pontos caso não compareçam
à recepção do presidente da República.

O sr. Bilac Pinto - Traga V. Exª as provas. Lanço um repto a

O sr. Tristão da Cunha - A pessoa que me informou me
merece toda a confiança. É o pai de uma das alunas daquele
estabelecimento e não direi qual o seu nome.

O sr. João Edmundo - Ele não pode e nem deve denunciar a
pessoa que lhe deu essa informação.

O sr. Aloysio Guimarães (dirigindo-se ao sr. Bilac Pinto) _
Consigne V.Exª um aviso de que o comparecimento das escolas é
facultativo e veremos qual será a recepção.

O sr. Bilac Pinto - Não tenho a obrigação de atender a
apelos do PRM.

O sr. José Bonifácio Filho - (dirigindo-se ao sr. Tristão da
Cunha) - V. Exª deve provar a acusação.

O sr. Pinheiro Chagas - Minas não irá esperar o ditador ...
O sr. José Bonifácio Filho - Ditador, não. Presidente da

República.
O sr. Pinheiro Chagas - ...porque o que Minas espera

ansiosamente é a sua queda fatal.
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O sr. Olynto Orsini - Isto é coisa que V. Exª s não verão.
O sr. Pinheiro Chagas - O que Minas espera, ansiosamente,

é a queda, sem brilho, do ditador Getúlio Vargas. Ele há de cair, como
caem as frutas apodrecidas.

O sr. Miguel Batista -Isto aqui não é o Pirulito ...
O sr. Pinheiro Chagas - Nesta hora suprema de sua queda

fatal, ele, que enlutou a família brasileira; ele, que .sem.e0L!o ód~o entre
irmãos; ele, que desgraçou o País; ele, que levou a falencla as fmanças
nacionais ...

O sr. José Bonifácio Filho - Ele que, pelo Código Eleitoral,
permitiu que V. Exª viesse ocupar essa tribuna... .

O sr. Pinheiro Chagas - ele, que desgraçou a economia
pública e privada do Brasil ... (Palmas da minoria e das galerias); ele,
que escarneceu do regime, sucedendo-se a si mesmo no poder; ele,
que fez do poder uma farsa; ele, o supremo farsante, há de, então,
sentir nessa hora festiva de sua derrocada, o desprezo que lhe votam
quarenta milhões de brasileiros. (Palmas da mi~oria e da~ galerias!-
Esta recepção, sr. Presidente, quem, em Mmas GeraiS, a fana
espontaneamente? . . . .

Pinheiro Chagas voltaria ao tema da vIsita preSidenCIal num
discurso no qual sugeria que os belo-horizontinos recebessem de crepe
aquele que tem sido o despistador de seus brios.

Porque, em verdade, povo mineiro, tu não podes pactuar
com as farsas do despistador. Tu és a mais elevada expressão da
verdade republicana; e ele, o caudilho das violências inconstitu~ionais.
Tu és o prestígio da ordem civil; e ele, o incentivador sem bnlho de
todas as intentonas demagógicas. Tu és a contabilidade exata dos
dinheiros públicos; e ele, o trampolineiro e o alquimista frio. de todas as
mentiras orçamentárias. Tu és a devoção da palavra empenhada; e ele,
o sofista escuso dos compromissos assumidos. Tu és a vocação da
concórdia e da paz; e ele, o espírito maquiavélico da intriga e da
divisão. Tu és a liberdade da imprensa assegurada, em Ouro Preto, ao
tempo da ditadura Floriano; e ele, o cúmplice. dos empastelame~tos
inconfessáveis. Tu, historicamente, tens dado aSilo para os persegUidos
políticos; e ele, o deportador das grandes energi~s nacionais.

Recordaria, mais tarde, que usava o Jornal O Debate nessa
campanha contra Getúlio. O jornal saiu ta~ja~o ~e luto ~urante a
permanência do presidente em ~inas e o propno ~/tulo, habitualmente
vermelho vinha em preto. A trmta de agosto, dia da chegada, em
manchet~ de seis colunas, ocupando a metade superior da primeira
página, sob a epígrafe: "De luto, mineiros"!, ~~crevi uma '?ng~ catilinária
que assim terminava: Vem agora o sr. Getulio Vargas tnpudlar sobre a
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nossa desgraça, exigindo, por intermédio das autoridades estaduais,
que o povo lhe pague um tributo de simpatia a que ele, como governo e
como político, nunca fez jus. Pelo contrário, sua administração nefasta
não se contenta com a humilhação política. Quer Minas servil e
empobrecida para joguete de suas ambições. De luto, mineiros! Nos
nossos corações, ermidas da dignidade de um grande Estado, os sinos
da altivez dobram a finados!

Muitos anos depois, relembraria suas desavenças com José
Bonifácio Filho, ardilosamente estimuladas, de um lado e do outro.
Esses embates não se limitavam ao cenário parlamentar, na
Assembléia e, mais tarde, na Câmara dos Deputados, mas eram
levados para as páginas de O Debate, onde, segundo o próprio
Pinheiro Chagas, fez uma piada sobre o adversário: o deputado José
Bonifácio Filho, vacinado contra a varíola com agulha de gramofone,
adquirira, ainda em criança, o hábito de falar incessantemente. Tempos
depois recordaria que seu aparteante habitual um dia lhe deu resposta
digna de seu talento: Bonifácio discorria do movimento de 30 quando,
às tantas, falou no "carro de Revolução". E eu, na melhor das intenções,
dei este aparte: "De que era cocheiro o sr. Antônio Carlos': A palavra
"cocheiro" me escapara, já que o que queria dizer era "condutor': Dada
a surda hostilidade que havia entre nós, José Bonifácio Filho julgou que
eu procurasse atingir, desairosamente, a figura do tio. E prontamente,
veio com este belo revide: - É verdade. Mas outros eram os cavalos ...

Os anais da Constituinte Mineira e da Assembléia Legislativa
em que se transformou, dissolvida, como as demais casas do
Parlamento nacional, pelo Estado Novo getulista, em 1937, demonstram
que Paulo Pinheiro Chagas usou a tribuna para golpear, com a sua
palavra brilhante e afiada, não somente o governo federal. O estadual
recebeu a sua parcela. Por ocasião da invasão do prédio da Faculdade
de Direito por policiais - meros janízaros do governo -, com o objetivo
de dissolver uma reunião dos alunos, e mais uma vez aparteado por
José Bonifácio Filho, acusou:

E aquela vetusta casa de ensino, onde, de cátedras que
orgulham a cultura nacional, a mocidade, dia a dia, se educa no
ensinamento do Direito, no respeito à Lei e na dignificação da Justiça;
aquela casa, onde se aprende a amar a liberdade, a combater todos os
despotismos, a desprezar todas as tiranias e a repelir todas as
opressões; aquela casa, que guarda ainda a palavra cavalheiresca e
entusiasmada de um Mendes Pimentel; aquela casa, que ouviu um dia,
esfuziante de entusiasmo, a evangelização cívica e libertadora de Rui
Barbosa; aquela casa, que é a mais alta depositária, em Minas Gerais,
das tradições de nossa cultura, se viu, ontem, envilecida pela atitude
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capadoçal e acafajestada de agentes da polícia secreta, que insultam a
majestade da Lei, dizendo-se representantes dela.;.( ...)...em face dos
desmandos da Polícia Secreta, cada um de nos deve promover,
permanentemente, a sua defesa pess~a~ trazendo um r~vólver à
cintura para, em qualquer momento, reagIr a altura da a9.res~ao,.de vez
que já não existem, em Minas, quaisquer garantias constitUCIOnaIS.

Problemas da lavoura em geral, e da cafeicultura em
particular, foram atacados por ele na Constituinte M~n~ira, .semp~e. na
forma de cobranças ao governo, como a criação do credito hlpotecarlo e
agrícola. Sustentou, em pronunciamento em maio de 1935: ..

A lavoura que luta, no interior do Brasil, com a hostlltda~e
bravia do sertão; que, de sol a sol, de madrugada a madrugada, peleja
contra as intempéries, as canículas ardentes e as gea.das destrUldor~s;
que, ao ritmo alegre e desbravador das enxadas atrevIdas, na .s~~ fal!!a
divina de encher os cofres públicos e engrandecer a nossa clvlllzaçao;
que, nas épocas felizes, derrama, com a fartura de suas colheitas, ~m
pouco de felicidade nas almas simples e heróicas de n~ssos sertaneJos;
que, modesta e sem atavios, de pé descalço, se persIgna, temente de
Deus, no silêncio das longas noites das fazendas mal-assom~radas;
que, no eterno milagre de suas semeaduras, se conve.rte ~os allcerce~
mesmos da República; que, lá dentro da matana aspera, est~
construindo, com abnegação e renúncia, o Brasil de am~n~ã; e q~e, la
fora, atravessando os oceanos, vai consolidar o nosso credIto, credItar o
nosso prestígio e prestigiar a nossa posição em fa~e ~o mundo.; a
lavoura merece, pelo menos, que o gover~o do BrasIl. nao a perslg~,
não a hostilize, não a comprima, pelo cnme de ennquecer o PaIS,
definindo o rumo, a direção e o sentido do progresso nacional.

Em julho do mesmo ano, abordaria outro aSSufl!O q~e lhe
exigiria argumentação com base técnica. Tratava-se da sltu~çao do
Ministério Público dentro da Constituição Mineira em elaboraçao - se
representaria o Poder Executivo ou a sociedade perante .~ Poder
Judiciário. Uma comissão havia dado parecer admitindo a
demissibilidade do procurador-geral, o que o transformaria em agente
de confiança do Executivo. Paulo Pinheiro Chag~~ contes.tou: .

A doutrina clássica, que nem a Italta fascIsta conseguIU
destruir, é a de que o chefe do Ministério Público é o representante da
sociedade junto ao Poder Judiciário e nunca repr~sentante do p'od~r
Executivo. Aliás, mesmo sob o ponto de vIsta da ComIssa o
Constitucional se o chefe do Ministério Público é o representante deste
poder perman~nte, que é o Judiciário, daí ~ão se concl!1i que a fu.nção
do chefe do Ministério Público seja uma SImples funçao de confIança
política dos governos, que são transitórios, em face do Poder Executivo,
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que é permanente ... (...)...e, nesta ordem de considerações,
consignarmos, no texto de nossa Constituição, de um lado, a mais
ampla e irrestrita autonomia municipal, com a eleição direta dos
prefeitos e exclusiva representação política nos municípios e, de outro
lado, as devidas garantias ao Poder Judiciário, com o que teremos
satisfeito todas aquelas aspirações, todos aqueles anseios, todos
aqueles idealismos tão bem consubstanciados no famoso binômio de
Assis Brasil: Representação e Justiça.

De novo o governo do estado foi seu alvo ao examinar
criticamente a proposta orçamentária para 1936:

Há nada mais inexpressivo, mais esclerosado, mais
misterioso do que estas cento e poucas páginas, vazadas em
impenetrável estilo de hieróglifos? Este manhoso amontoado de
algarismos aí está a desafiar o senso divina tório dos que se
abalançaram à sua leitura indigesta e nunca elucidativa. Não sabemos
dizer porque, mas, sempre que tenho sob os olhos esta monstruosa
proposta orçamentária, sinto-me, por uma compreensível associação de
idéias, irresistivelmente arrastado ao mundo da lenda e da
fantasmagoria. (Para o mundo da lua, aparteou José Bonifácio
Fi.lho)...(...) ... Minas está fora do ritmo. É mister que voltem os velhos
dIas de sua esquecida dignidade política. Os conselhos de sua antiga
prudência. Os altares de sua fé liberal. As vozes de sua tradição
humanista.

Um tom conciliador, diverso daquele da maioria de seus
pr~munciamentos no Parlamento, Paulo Pinheiro Chagas utilizaria na
Camara dos Deputados quando, em 1961, na condição de líder da
Maioria no curto parlamentarismo após a renúncia de Jânio Quadros,
defendeu o programa encaminhado pelo presidente do Conselho de
Mi~istros (primeiro-ministro), Tancredo Neves. Referiu-se ao presidente
Jo.a~ Goulart, p.r?clamando sua clarividência, o patriotismo, o espírito
publtco, e classificou a carreira de Tancredo Neves marcada por uma
larga folha de serviços, onde a maturidade política rivaliza com a
experiência administrativa. Em seguida, exortou:

Os altos propósitos manifestados pelo governo de praticar
uma política de austeridade e de progresso, de justiça social e de
acatamento à lei, conciliando a ordem com a liberdade e estabilizando o
custo de vida sem prejuízo do desenvolvimento econômico estes
propósitos consultam o mais autêntico interesse nacional. E:n outro
sentido, valem por uma convocação e um desafio aos homens de boa
vontade. F~zem as vezes de um toque de rebate, alertando a Nação
para os pengos da hora presente. Tudo a postular, numa eloqüência de
números e razões, a união sagrada em torno de um programa de
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salvação pública. De resto, que divergências ,?artidárias. poderiam
sobrepor-se ao destino do Brasil? Que antagonismos senam esses,
capazes de impedir a formação de um~ frente ?o~~m, congregando
todas as correntes de opinião para o servIço da Patna. .

Ainda nesse período, fez importantes pron.unclamen~o.s a
respeito daquele momento político, sob o parlamentansmo. DefiniU o
quadro vigente desta forma: _

A verdade é que nosso parlamentarism.0 foge a.o~ padroes
tradicionais, havendo-se adaptado ao meIo br~sllelro _ com
características próprias. No fundo, não passa de uma mt~?duçao ao
parlamentarismo integral, só exeqüível em dias do futuro. Altas, bastava
um só fato de não haver sido eleito o sr. João Goulart pelo Congresso
Nacional para que se rompesse o natural equilíbrio de força~ que
resulta, no verdadeiro parlamentarismo, de um governo naSCIdo e
formado no Parlamento.

E de João Goulart, de quem, depois de exercer a liderança
na Câmara se tornaria ministro da Saúde logo após o retorno ao
presidencial'ismo em decorrên?i~ do plebiscito d~ 6 de janeiro de 1~63,
iria afirmar em obra memoriallstlca, que esse gaucho de boa cepa tinha
tido uma ~arreira política fulminante, chegando à presidência aos 43
anos:

Esse formidável êxito traria, em seu próprio bojo, o germe do
perigo: uma certa imaturidade, um quê de despreparo para A as altas
funções que lhe reservaria o destino. Os erros de Go~/art tem todo~
eles essa origem. Em sua entourage, por exemplo, ~av/~ ~e ~udo, ate
mesmo bons elementos. Tinha grande apreço pela mteltg~ncla e ,?ela
cultura, sempre procurando o co~vívi? de int~/ectuals. P~tnota,
colocava o Brasil acima de tudo. Naclonaltsta, era amda um sentImento
de brasilidade que o impulsionava. Político, pugnou sem descanso
pelas "reformas de base" (administrativa, financeira, tributária, ur~a.na e
agrária), procurando modernizar as .v~/has es!r~turas socIaIs e
econômicas, algumas ainda com resqUlclos colonl~ltstas, tudo so.b a
inspiração de um alto pensamento: o de solu?lonar os •sentIdos
problemas que afligiam as classes meno~. fa~~rec/~as, corroldas pela
fome, a doença, a miséria ... (...) esse mlllonano nao passa~a de um
indivíduo desataviado e simples, inimigo do luxo, com uma VIda frugal,
voltado para os seus pagos, a sua querência. Era, em sU':la, um.a.alma
rural e isso o aproximava da terra, emprestando ~m sentldo.!e/~nco ao
seu destino. De grande coragem pessoal, fazIa da paclencla uma
virtude.

Relatou, posteriormente, que o Ato Adicional
estabelecendo o sistema parlamentarista de governo foi decisão do
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Congresso para solucionar o impasse decorrente do veto militar à posse
de João Goulart na presidência. Opinou que naqueles dias o Congresso
se fez alvo de todas as esperanças e última trincheira da democracia
evanescente e sustentou que o parlamentarismo não foi uma imposição
dos quartéis: muito pelo contrário, os chefes militares não o desejavam,
mas submeteram-se à decisão do Congresso. Este se mostrou digno de
sua missão. No início de uma revolução, que muito possivelmente ia
degenerar em guerra civil de conseqüências imprevisíveis, o Congresso
caminhou decididamente para uma solução legal do impasse.

Por isso mesmo, quando apresentado projeto de lei
complementar ao Ato Adicional, em forma elaborada por uma comissão
especial, Paulo Pinheiro Chagas negou apoio, porque a proposição
representava redução dos poderes do presidente da República:

O Senhor João Goulart, num gesto histórico, declarou que
aceitava o parlamentarismo, por não desejar o derramamento de
sangue, então iminente. Com essas premissas foi entre nós implantado
o novo sistema de governo. E isso vale dizer que o Ato Adicional que o
instituiu tem a força de um compromisso, em virtude do qual o Sr. João
Goulart aquiesceu com o parlamentarismo, que o despojava de alguns
direitos de que era titular, pelo menos em expectativa. Por outro lado, o
Ato Adicional é mais do que uma página da Constituição. Significa a
recíproca transação de princípios entre presidencialistas e
parlamentaristas, em benefício da sobrevivência das instituições
democráticas. Tem, por isso mesmo, a inviolabilidade de um pacto de
honra. Este, o fato moral ... (...) ...Não entendemos, porém, que a lei
ordinária, a lei comum, possa reformar o Ato Adicional, que é hoje texto
da Constituição. Outro fato, e este de ordem política, que de forma
alguma aceitaremos, é que se alterem as regras do jogo depois do jogo
começado.

No seu último mandato de deputado federal, recebeu críticas
por sua retração. Falava pouco, em contraste com sua fama na
Assembléia Legislativa de Minas. Justificava-se: naquele tempo tinha a
veemência da mocidade. E que resultara desse meu comportamento? A
fama de trêfego, afoito, estouvado, escandaloso, adjetivos bem pouco
recomendáveis ao povo mineiro.

Tinha, de fato, mudado - fazendo-me mais sóbrio, menos
boquirroto - adotado o regime da boca-de-siri e da conversa ao pé do
ouvido.

Mas revelava seu fascínio pela tribuna parlamentar. A da
Câmara dos Deputados, qualificou-a (em 1955) desta forma:

Douta e famosa, ela é, por direitos imprescritíveis, o supremo
tribunal da opinião, a última instância dos destinos nacionais. Vem de
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uma veneranda tradição, que se robusteceu através das épocas e de
tantas vicissitudes. Evoca o fervor de velhos dias, recorda as !ut~s do
passado, em horas de glória e de tormen~a. Com. sua ~/gmdade
imanente ainda respira a antiga virtu,de republtcana, feIta de smg~/ez,a,
de renúncia, de desinteresse. E a tribuna da Independencla,
proclamando pela palavra de Antônio Carlos, nas .coactas C,ortes de
Lisboa, que do seu alto até os reis ter!~m de 0L.!vl-lo. E a trtb!!na do
Império, sacudida pela voz liberal de Teofllo Ottom:m s~a em~clOnante
cruzada pelos ideais de Liberdade e Federaçao. E a .trtbuna da
Abolição, incendiada pela eloqüência quase divina de JC!aqwm.Nabuco,
em seu apostolado pela libertação dos escravos. E a trtbuna da
República, serena e intrépida, apurando-se e dep'urando-se,
incessantemente, ao recolher os sentimentos e os ressentImentos do
povo.

Alberto Deodato, de facção contrária, escreveu que Paulo
Pinheiro Chagas, depois da biografia de T~ó~ilo Ottoni,_entrou de corpo
e alma na política tendo por arma a oratona, mas nao abandonou a
literatura: , I'

Criou, dentro dela, uma escola nova. ChamareI sua I.teratura
de literatura instrumental política. Instrumental, quero dizer, a Ittera.t!!ra
como instrumento de ascensão, de bem-estar, de ~ucesso ~?lltlco.
Dirão que discursos laudatórios andam aos pO,ntap,es na polltlca do
mundo inteiro. Sei disso. Mas Paulo criou um esMo dl!~rente. Um ':Iodo
original de louvar. Uma nova modalidade de boa ora torta. Ele ~/ogla por
paradoxos. Vira os adjetivos pelo .ave~s? Seu mestre fOI Erasmo.
Aperfeiçoou-se no malabarismo da smommla.
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Da palavra falada, na tribuna parlamentar, para a palavra
escrita, no jornal, Paulo Pinheiro Chagas não fez opção. Ao contrário,
viu um complemento, que, de fato, iria utilizar com eficiência. Ao fundar
O Debate, com dinheiro fornecido pelo empresário Joaquim Rolla
(vinculado à nossa política), ele adotaria uma linha editorial adequada à
sua situação politica naquele período, a de oposição generalizada.
Admitia mesmo que o seu radicalismo não coincidia com os melhores
padrões éticos que devem orientar a atividade jornalística.

Foi uma dura luta a que enfrentamos naqueles dias aflitos.
Em princípios de 34, fundo O Debate, vespertino, onde, diariamente,
assino um artigo de fundo de oposição ao situacionismo. Afonso Arinos
de Melo Franco na Folha de Minas, pela manhã, e eu, à tarde, em O
Debate, enfrentando a polícia e a censura, desancamos,
cotidianamente, todos os governos: o federal, o estadual e o
municipal ...(...) ... Naqueles tempos temerários, enfrentando a policia e a
censura, não dávamos e nem pedíamos quartel. Fazíamos uma dura
oposição aos poderosos de então. Na minha intolerância, o mundo
político estava dividido em duas partes: uma que apoiava 8ernardes, e
outra, que a ele se opunha.

Assim, O Debate - em circulação até os dias atuais _,
constituiu um ponto no qual apoiaria a sua atividade política.

Nesse novo espaço, Paulo Pinheiro Chagas se envolveria
ainda mais na discussão específica sobre a liberdade de imprensa,
questão a que se devotaria sistematicamente dentro de sua atuação
parlamentar e em outras manifestações. Tinha uma definição precisa:

Se há um princípio intangível e que aborrece o subterfúgio ou
o sofisma dos bizantinismos jurídicos, esse será decerto o grande
princípio, que é a própria substância da democracia: a liberdade de
imprensa. Tema de sentido universal e humano, com os foros de uma
prerrogativa ilustre, há que ficar bem claramente definida a absoluta
impossibilidade de sua revisão. Na ensangüentada crônica da
liberdade, aquele sagrado princípio marca uma data do espírito, uma
conquista do povo, uma dessas legendas da inteligência, que informam
a cultura e legitimam a História.
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Nessa linha, analisou as tentativas de cerceamento da

liberdade de imprensa: d' I'b dade de imprensa? Só a liberdadePor que esse me o a I er,

é criadora.g~~~u~~~i~~ad/~~~~t: ~~~7::'mesma linguagem cortante

do tribuno. . ,. O Debate começou a circular em 14Com dezesseis paginas, . d n I
de março de 1934, uma quarta-feira ..Ost~ntava, logo ab~IXo on~: ~'

do diretor Paulo Pinheiro Chagas e o gere_ .

~~t;:ét~i~~~~:~, o subtítulo vesP{"i7s0I~~e~~n~=n~ii~n~:~a;:o:u:
Administraçao f1cava~ hna Rua 'nf~~m~ção aos futuros assinantes:
Tamoios, 486. Contln a uma I $ _Número avulso: 200 réis.
ASSignatur~~'~f~n~~~~;: c~~;::t;~~~aria em todas a~ edições um
. .. á ina. Como regra, criticava aCldame~~e os

artigo na pnmelra. p ~ r ha o título de Os granadeiros petrificadosgovernos. Um dos pnmelros In

(na grafia O~g~:~~ral Góes Monteiro falou á impren..sa. Homem de

inteligencia aguçada, o iII~stre /~nce~o~~:c:e;o:~;~~~ t~~e~~;:r~
alguma coisa a dizer aos lorna ISas. ... I vra de
noticiário dos periódicos nesses tempos dlfflcels, com uma pa a

espírito e confôrt°t' d r um repórter ácerca da transforma~ão ~a
Pergun a o po .. h ~ volucionano nao

~~;;~~~~t: s~: a::'~~~~~:~s~~d;c~~~u~a ~p~n~ã;~ublica condemna
~~~~e~ ~ _ ~

Em verdade a realizar-se a projectada trans orn:~çao,
. '. h os de um mandato. mtldamenteconstituintes, ~eposlta:lOs ep emer N -o um verdadeiro crime de

delimitado, terao prat/~ado com _a aça recinto do Palácio
estel/ionato político ..Felizmentte, ~a~~:mp;~:a~~;b~~ar a licenciosidadeTiradentes, vozes livres e au onza

dessa atitude. I d repulsa é generalizada e formal.
Cá fóra, no tumu to a rua, a r a ontando ao desprezo dos

E a rua acabará, um dia, pOlr,transb°':t~;iç~ndo a dignidade do voto,
homens de bem todos aque es que, .. I

m outros tantos cains da soberama naclOna . .
se tornarem e t do J'ornal teve repercussão que satisfez o seu

O lançamen o t" O nosso
Ele incluiu na terceira edição, o comen ano

fundado~. t m ~ subtítulo A generosa acolhida do povo e dos
appareclmen~ o'dco O Debate. Assinalava que comovedoras e
no~s~a~~~t~a g~~ti: são as manifestações de simpatia que Ntemos
ex re . . por este meio queremos agradecer. ossorecebido, as quais, ,
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agradecimento não se limitará a um "muito obrigado" protocolar.
Proc,!rarem?~ retribuir a acolhida calorosa do povo por um esforço
?ontmuo. e ininterrupto. par~ d~r ~os nossos 'eitores um amplo serviço
informatIVo, que abranja ate a ultima hora anterior à da circulação desta
folha - o que significava publicar notícias que os cariocas somente
veriam à noite (Diário da Noite).

Os artigos de primeira página seguiriam o estilo. Salada de
de'!~tados, de uma das primeiras edições, abordava também questões
polltlcas (grafia atualizada):
. " Quando o g~verno do sr. Olegário Maciel organizou a chapa

sltuaClOnI~ta, . que de~/a. representar Minas na Constituinte, o povo
montanhes vibrou de indignação. Muito comentário azedo se teceu em
torno daquela lista fatídica, heterogênea e incolor. Indivíduos anônimos
sem a mínima raiz no seio da opinião pública, revolucionários do dia 25
de Outubro, políticos carcomidos ... Tudo havia, naquela incrível salada
de deputados. Até mesmo alguns nomes merecedores de acatamento e
respeito.

O atentado às nossas tradições de cultura política se
con.su!!70~, c0'}10 era de prever. E um belo dia, embora a heróica
re~/stenc,a eleitoral do povo, apareceu travestido de representante de
Minas na Constituinte muito cortesão afeito às curvaturas áulicas e à
obediência cega ao poder.

Homens cuja soma de serviços ao Estado tinha por parcelas
as reit~rad~s visita~ aos ':I~mbros do governo os calorosos telegramas
de solidanedade incondicional e as extenuantes conversinhas dos
corredores palacianos.

Diante disso, como poderia Minas conceber o
transb.or~amento de seus anseios e aspirações dentro da Assembléia
Constituinte! Para logo" ~ bom hum?r empolgou a opinião pública, que
~assou a nao ,!evar a s~no aquele ajuntamento inconcebível de antigos
.sem-~rabalho. ProduzIU-se o desencanto. E a própria dignidade da
I~vestldu:a parlamentar, outrora respeitada, passou a ser motivo de
tiradas pitorescas nas reuniões alegres.

. Mi~as recuara algumas dezenas de anos. Onde aquela
altIVez de atltu.de~ de seus filhos, no passado? Onde aquele antigo
calor .de convlcçoes que tornava a pátria montanhesa ouvida com
entusiasmo e acatada com admiração? Onde aquele idealismo dos
br~vo~ d~ 42, pegando das armas para impor, com o sacrifício da
pr?p'na vlda~ o respeito à Constituição? Onde os herdeiros da gloriosa
pagina.. escn~a com o sangue dos inconfidentes? Onde aquela sublime
vocaçao de liberdade e independência?
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No seio daquele conjunto incolor e insípido, por certo que
não.

Minas ainda existe, porém. Minas, a verdadeira Minas dos
tempos heróicos, não morreu ainda. Um dia, rompendo os grilhões, ela
se levantará para a condenação inapelável dos negociadores de sua
dignidade.

Continuem seus pseudo-representantes a votar, com a
docilidade de costume, pelas inversões de toda a espécie e pelas
eleições que não consultam a opinião do país.

Continuem. E aproveitem enquanto é tempo, porque Minas
saberá, um dia, destemperar essa absurda salada de deputados ...

Nos mesmos dias, aproveitando o espírito carnavalesco,
escreveu um artigo com o título Quem foi que inventou o Brasil:

Na irreverência da canção carnavalesca, que ainda ecoa aos
ouvidos, há um doloroso sentido de realidade nacional. Nascidas do
senso divina tório das ruas, refletindo sempre um estado psicológico do
momento, essas cantigas alegres de nossos carnavais valem por
verdadeiras afirmações do sentimento geral.

E isso contrista, como no caso. Quem foi que inventou o
Brasil ... Como, porém, não dar razão ao povo, cansado dos maus
políticos, que nos têm desgovernado, humilhando a Nação dentro de
suas fronteiras e desacreditando-a em terra estranha?

Como levar a sério esse incrível amontoado de profissionais
da política, estadistas de fancaria, incapazes e incultos?

Entretanto, tripudiam, impunemente, sobre a dignidade
nacional. Entretanto, prevaricadores contumazes são guindados às
altas posições de mando. Entretanto, homens afeitos à fraude e à
chicana enchem os congressos e se instalam, comodamente, nas
poltronas presidenciais .

Ora, diante disso, só perguntando, como nos dias festivos de
Momo: quem foi que inventou o Brasil?

Em verdade, só inventado se poderia conceber um Brasil
assim. Dizê-lo criado pela boa vontade e pela consciência esclarecida
dos homens seria uma injúria à espécie, em geral, e aos brasileiros, em
particular.

Não! O Brasil, tal qual é hoje em dia, foi inventado pelos
indivíduos que, ao invés de sangue, têm nas veias suco gástrico.

E assim como é, ainda não basta. Querem aperfeiçoar o
invento com requintes de sadismo. Querem um Brasil de inversões de
toda espécie. Um Brasil sem opinião e sem vontade. Um Brasil sem
direito a intervir em eleições. Um Brasil que eleja, antes de julgar. Um
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Brasil que transija com a honra e contemporize com os trampolineiros
da moral.

Não é tudo. Ainda agora, há deputados que sonham e
trabalham pela transformação da Assembléia Constituinte em
Assembléia ordinária. Eleitos expressamente para votarem a
Constituição, consoante os dizeres do decreto que os convocou, como
podem tais indivíduos, sem enrubescer, enfrentar o povo, traído na sua
vontade eleitoral?

E pensar-se, como ontem salientou o sr. Ovídio de Andrade,
presidente da Comissão Executiva do PRM, que mandatários tenham a
coragem de prorrogar os próprios mandatos ...

Oual! É preciso que o caráter nacional tenha descido a um
nível muito baixo para se admitir um Brasil assim! Enquanto isso,
enquanto não se desanuviarem os horizontes, só refletindo com os
foliões: - Ouem foi que inventou o Brasil?

Na décima edição do jornal, em 24 de março, um sábado, o
artigo de primeira página - O bom combate - saiu sem assinatura,
provavelmente por erro na montagem:

Não seríamos sinceros se não registrássemos que a cidade
está de olhos voltados para uma novidade - a camisa oliva dos
integralistas!

Desde ontem, eles povoam a urbe com seus gestos, os
seus entusiasmos e as suas idéias.

Apreciamos o fato com otimismo de quem verifica que, afinal,
nem só o boato ou a política são capazes de distrair o povo de seus
receios e desilusões. Também as idéias e a palavra inflamada ou a
mímica estudada de seus pregadores possuem o dom de atrair e
interessar a gente boa e acolhedora das montanhas. O que não
cremos, porém, é que a cor das camisas possa exercer influência nos
destinos do Brasil. E o que dizemos, como se poderia supor, uma
apreciação vaga ou displicente. É mais do que isso, pois se inspira na
lembrança daquelas famosas legiões de camisas cáqui, com as suas
alas, falanges e centúrias de efêmera existência.

Estamos ainda em plena fase de crescimento e formação
social. Filhos da civilização cristã, nascidos na amplidão e na abastança
de um mundo novo, oriundos do sangue latino dos portugueses no
cruzamento com o silvícola e com o preto, não trazemos estigma de
ancestralismos perigosos para a harmonia social. Pelo contrário, o
nobre e o plebeu, o burguês e o ilota são figuras que se desenham no
cenário brasileiro, como exemplares dos costumes e das desigualdades
de outras terras e outras gentes. Não são modelos a copiar. São erros a
evitar. E não se evitam os males preparando os ambientes em que
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possam surgir e crescer para serem, .depois, co:r;bat!dos. Manda a
prudência cortá-los, desde logo, pela raiZ, quando Ja eXistem. e errados
andaríamos se os deixássemos vingar para termos o ensejo daquela
operação, sempre rude e difícil... ., .

Ouando conquistamos os foros de soberania e de republica
já havia ruído a Bastilha, o feudalismo, de há muito, desaparecera e os
últimos imperalismos caminhavam ~ pa~sos largo.s !?ara a derrocada ...
Nós, desde o berço, evoluíamos Iguais na tradlçao, na crenç~, nos
costumes e no sangue de povo novo, simples e sem as deformidades
sociais que abalavam os carcomidos alicerces de outros agrupamentos
humanos.

Camisas rubro-negras, pretas e amarelas, ou melhor,
Comunismo, Fascismo e Nazismo brotaram do sangue e dos destroços
da guerra, em climas propícios à sua ger~inação., como uma esperança
que, aos poucos, vai cedendo terreno as realidades de novas lutas.
Estas prosseguem, no curso natural dos acontecimentos .que acabam
conduzindo os homens aos rumos imutáveis dos seus destinos. . _

Porfiemos nós outros, em romper para a frente na realizaçao
do nosso destino, m~s sustentemos a peleja com as armas, as idéias,
as aspirações e as realidades brasileiras, para sermos bons
combatentes e melhores vencedores!

O conteúdo dos artigos e a abordagem das notícias no O
Debate não deixam dúvidas de que seu diretor e fundador tomava o
jornal como instrumento de propagação do seu ~~nsamento. e de
mobilização partidária. Tanto que, a par de suas atl~ldades no Jornal,
exercia a presidência do comitê central de Belo Honzo~te do ~~M _e,
referindo-se mais tarde a fatos desse período, reconhecia a faclhtaçao
do trabalho partidário em decorrência das suas funções jor'1alí.stica~:

Agora, com O Debate fazendo as vezes de uma trincheira, o
PRM se retempera. ., . ,.

A linha editorial era balizada pelo artigo da pnmelra pagina,
que, segundo Paulo Pinheiro Chagas, muitas vezes ,sofria co.rt~~ dos
censores, nem por isso perdendo muito de seu conteud~; No iniCIO~,?
abril de 34, por exemplo, ele produziu um texto c~~mado ~rca de .Noe ,
no qual, mais uma vez, desancava os gr~pos. pohtlcos ~oml~ante.s.

E a revolução de 30 se redUZIUa ISSOque ai esta: COisa s~m
rumo, navio sem comandante. Ajuntamento heterogêneo e inexpressIVo
de homens em Assembléia Nacional.

Cadeia para os idealistas. Exílio para os grandes chefes.
Excomunhão para os soldados da hora perigosa e incerta ,~as
definições. E o Brasil aos solavancos, debatendo-se com senos
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problemas de ordem moral, de sentido social, de direção econômico-
financeira.

Há cerca de quatro anos, as chuvas vêm caindo
torrencialmente sobre o chão da pátria. Temporais bravios, trovões
ameaçadores, raios, relampejando no fundo escuro do espaço.

A cólera de Júpiter se desencadeou, tremenda, sobre o país.
E tudo vai sendo, aos poucos, tragado pelas águas impetuosas, no
terrível dilúvio das instituições, das bandeiras, das tradições, da cultura,
dos passados gloriosos.

Já resta muito pouco. Em meio à borrasca, apenas se divisa,
confinando, ao longe, com os horizontes tenebrosos, um navio
fantasma, flutuando ao léu das ondas e à mercê dos ventos
caprichosos.

O espetáculo é digno das velhas superstições marítimas. Há
em sua fisionomia qualquer coisa de trágico a despertar na consciência
a memória de antigos temores.

Lá vai a barca sinistra! Aos trancos e barrancos, alcançando-
se aqui no dorso de uma vaga mais volumosa, descendo, além, nos
recôncavos da água coleante ...

É uma nova Arca de Noé. Todavia, a fauna que lhe enche o
bojo é bem menos interessante. Não se reservaram para a perpetuação
da vida no Brasil as espécies mais robustas, as variedades mais jovens
e mais sadias. Pelo contrário, no atropelo da partida e na ânsia de
garantir a salvação, foram já imprestáveis jacarés e carcomidos
orangotangos que encheram os porões malcheirosos.

Lá vai! Ao leme, está um espectro, bizarramente iluminado
pela frágil luz da lua, nessa noite catastrófica. Nos traços apagados do
rosto precocemente envelhecido e todo sulcado pelas rugas do
desânimo, mal se reconhece o espírito revolucionário, antigo e audaz
timoneiro dos mares tranqüilos.

Dias depois, outro artigo seguia o mesmo padrão radical no
tratamento dos adversários políticos. Voz insuspeita tratava de um
episódio nacional:

Quem leu a carta que o sr. Amaral Peixoto escreveu a um
amigo com referência à atuação do sr. Arthur Bernardes na Revolução
de 30 estará, a essas horas, meditando nas estranhas surpresas desse
mundo grande de Deus.

O sr. Amaral Peixoto é, precisamente, um dos oficiais que, à
frente do couraçado S. Paulo, em 1924, chefiaram a revolta daquela
unidade da nossa marinha de guerra. Era, na época, presidente o sr.
Arthur Bernardes, que se via a braços com grandes convulsões
militares, nascidas de erros acumulados por governos anteriores.
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Depois, fiel à sua ideologia, o sr. Amaral Peixoto, lançado à
extrema esquerda da arena política, comepou a dese~volver co.ntra o
antigo presidente pertinaz campanha. Ate que um dia o destl.no os
reuniu do mesmo lado como defensores da mesma bandeira de
reivindicações. _ ., . .

Entretanto, as radicais diferenças de educaçao clvlca Jamais
puderam harmonizar, debaixo do n;esmo pensam.e.nto, os adversários
da véspera. Um vinha das lutas aspera~ da poll~/ca:. em qu.e se lhe
temperou o caráter, ao calor das sadias convlcçoes advm~as do
conhecimento de homens e coisas do Brasil. Vinha revestido da
experiência administrativa e possuído de uma cultura formada. ao
contato dos reais problemas do ambiente nacional. Era, por ISSO
mesmo a viva encarnação da ordem, sem a qual são impossíveis as
civilizações. Era, antes de mais nada, a suprema vocação da legalidade
ainda que contra a lei.

O outro, não. Trazia, em seu espírito moço, toda aquela
fermentação revolucionária que, desde a aurora da República, possuiu
os rapazes do Realengo e da Ilha das Enxadas. Traziam na imaginação
febril a desconfiança contra o homem público e a cólera contra os
governos, apontados como os responsáveis da decadência ~o p~ís.

Uma pura questão de forma. No fundo, os IdeaiS eram
convergentes. . .

No conflito de opiniões acerca do problema brasileiro, um
queria a conservação do que havia de útil, o outro se levantava pela
demolição do que se lhe afigurava mau. . .

Esta, a verdade. Um fenômeno banal de pSicologia se
interpunha, todavia, entre os combatentes. No acesso da luta e ao
incendido fogo das paixões, um se afigurava conservador de velhos
males, ao passo que o outro se assemelhava um demolidor de praxes
saudáveis.

Daí o desentendimento. Porque se um era a serenidade do
bom conhecimento o outro era o entusiasmo da imaginação fácil.

E aí está. O sr. Amaral Peixoto, ao lado de outros militares
que se envolveram na Revolução de 30, sempre combateu a figura
vibrante do sr. Arthur Bernardes. Voz insuspeita, portanto, para um
juízo.

Por isso mesmo, mais valia e maior repercussão tiveram
suas palavras quando, ontem, se referiu, aos seguintes termos, à
situação do chefe mineiro no movimento de outubro:

"O Governo de Minas, tendo desistido da luta armada,
revolucionários que atuavam no Rio pediram ao dr. Pedro Ernesto que
procurasse aquele chefe mineiro, único que poderia salvar a situação ...
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Isso conforta e esclarece. Porque, ao contrário do que
al?~egoam r~volucio.nários da undécima hora, eternos "profitteurs" do
CIVIsmo nacIOnal, fIca demonstrado, à evidência, pela boca de um
desafeto, que, sem o apoio ao sr. Arthur Bernardes, a arrancada de 30
não teria ido além da utopia de alguns ...

. , _O ra~icalismo do diretor-articulista explicava-se por sua
p~rtl~l~açao na linha de, frente perremista, na condição de presidente do
dlretorlo central do partido, O Debate tinha, em certo sentido, a função
de porta-voz do PRM. Os textos de Paulo Pinheiro Chagas
demonstravam a confusão entre o político e o jornalista e confirmavam
a sua observação de que os padrões éticos não eram respeitados _
tant~ ~os artigo~ ~ssinados quanto no noticiário. A adjetivação,
exprrmlndo o faccloslsmo, era usual. Na edição de 19 de abril de 34
estava a informação, procedente do Rio, de que Negrão de Lima havia
redigido a ata de uma reunião na qual o PP, sem dar satisfação a
Min~~, dera apo~o à candidatura de Getúlio. Nesse texto, Negrão era
quall~lc~d_o de !ovem preposto de seu irmão Octacílio Negrão e
manjencao do funebre "bouquet" legado à Constituinte pelo venerando
Olegário Maciel.
, , . Essa redação, do próprio diretor ou de alguém muito
IdentifIcado com o seu pensamento, deveria estar refletindo a tensão do
momento político, já que, na última página da mesma edição de 19 de
abril, foi inserida uma notícia de que por intermédio de dois funcionários
de sua repartição, o dr. Miguel Gentil, delegado de Ordem Política e
S?cia/~ notificou ao Diretório Central do PRM, na pessoa do sr. Paulo
Pmhelro, C?hagas, que o governo terminantemente proíbe a realização
do comlclO convocado para hoje, de propaganda da candidatura do
general Góes Monteiro à Presidência da República. Foi acrescentada a
informação de que Paulo Pinheiro Chagas, presidente, e outros
membros do diretório central remeteram telegrama comunicando a
proibição do comício a integrantes da representação partidária na
Assembléia Constituinte, com este acréscimo: Trazemos aos eminentes
correligionários protesto povo livre de Minas contra garroteamento
sagrado direito opinião momento em que Brasil é chamado pronunciar-
se sobre grave problema social.

Supõe-se que Paulo Pinheiro Chagas, sob forte emoção
de~o!rente d,esses f~tos, redigiu o seu artigo de primeira página para a
edlçao do dIa seguInte. Mas a censura cortou, só deixando o título:
Auto-candidat~ra. e auto,-el?gio. O espaço foi totalmente coberto por
pequenos anunclOS (rotrnelros nas páginas internas) de médicos e
dentistas de Belo Horizonte (Orville Colombo de Conti, Caio Líbano
Soares, S. Valladares Canabrava, Ubiratan Viana Novaes, A. Ribeiro
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Vianna, Péricles R. Fonseca, Lucas M, Machado, Uriel de Rezende
Alvim).

Na sucessão de artigos demolidores, a presença de um
elogio até causava estranheza, embora logo se percebesse a razão .
Em 23 de março de 34, por exemplo, o governador, ou interventor,
Benedito Valadares baixou ato cassando a autonomia do Instituto
Mineiro do Café, Como O Debate havia denunciado o órgão, em termos
candentes, teve de aplaudir a atitude do governo:

Ultimamente, então, os erros se sucederam, com atropelo,
naquela casa trágica para a economia pública. Transformada em ponto
de reuniões políticas, entre suas paredes se perpetrou muito atentado à
livre vontade do povo mineiro. Em conchavos clandestinos, a horas
mortas, longe do ar oxigenado das montanhas, quanta vez, naquelas
salas dignas de Creso, Minas foi atraiçoada em seu idealismo, na sua
dignidade!

Ali, em seu nome, ajuntamentos heterogêneos concertaram
planos maquiavélicos para as tradições de nossa cultura cívica. E se
estabeleceram normas cortesãs para curvar a pátria dos inconfidentes
diante dos poderes ilegítimos. E Minas, a ereta Minas, e Minas, a
liberal, e Minas, a guerreira, pela boca de pseudo-representantes de
seu pensamento, vezes sem conta se submeteu, com passividade
incrível, aos caprichos dos deuses coléricos ...

O teatro desse drama de sua decadência política, Minas o
teve na suntuosidade oriental do palácio do Instituto Mineiro do Café,
ponto preferido para os conchavos.

Em face do quadro político vigente, O Debate vomitava fogo
por toda parte, na expressão de seu fundador. Mas o fato é que não
tinha qualquer isenção, visto que o tratamento dado aos aliados era
exageradamente favorável. Paulo Pinheiro Chagas relatou a atitude do
jornal no noticiário relativo ao regresso de Arthur Bernardes, após a
anistia decretada por Getúlio Vargas:

Atiramo-nos à propaganda eleitoral, de olhos fitos nas
eleições para a Câmara dos Deputados e para a Assembléia
Constituinte de Minas Gerais, a realizarem-se a 15 de outubro (de
1934). O regresso de Bernardes a Minas nos abria a oportunidade para
grandes festejos. Preparamos febrilmente a sua recepção. A 21 de
agosto, com grande comitiva, chegava Bernardes a Belo Horizonte. O
que foram as solenidades desse dia; o brilho e o calor das
manifestações; o delírio e o entusiasmo do povo, apinhado na gare da
estrada de ferro, nas ruas, nas praças, no trajeto do imenso cortejo,
tudo isso pertence à crônica de Belo Horizonte, a grande cidade
perremista. Todas as classes sociais aderiram ao movimento. À
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chegada no Grande Hotel, falaram, de suas sacadas, Djalma (Pinheiro
Chagas) e Ovídio (Andrade). O Debate, posto na rua às sete da manhã,
vinha em grande estilo, com dezesseis páginas repletas de bernardismo
e perremismo. A primeira estava toda ocupada por meu artigo de fundo,
sob o título "Arthur Bernardes, basta o nome': derramando-se a
composição em torno de um belo e vasto clichê do Chefe, com a
seguinte legenda, buscada em um verso de Homero: Só ele é sábio, os
demais são sombras fugitivas!

Na chegada de Bernardes a Juiz de Fora, Djalma Pinheiro
Chagas falou em seu nome e usou a legenda dos cruzados In hoc signo
vinces, que Paulo Pinheiro Chagas entendeu traduzir um ideal cívico -
Pela redenção de Minas:

Valendo-me da deixa, a partir de 13 de setembro até o dia da
eleição, os meus artigos em O Debate constituíram uma vasta série sob
o título "Pela redenção de Minas': cada dia enfocando um ângulo e
terminando sempre assim: Mineiros. Cerremos fileira em torno do PRM,
último reduto de nossa dignidade cívica. Porque votar com o PRM é
bater-se pela redenção de Minas.

É de ver que todo esse afã haveria de ter uma recompensa.
No pleito desse ano, elegendo o PRM quatorze deputados à
Constituinte Mineira, fui o mais votado no segundo turno e o terceiro no
primeiro turno, neste com 14.025 votos e naquele com 137.595
sufrágios. No primeiro turno, acima de mim, só havia Ovídio Andrade e
Afrânio de Melo Franco.

Eleito, trabalhou em mão dupla, no jornal e na Constituinte,
às vezes usando ostensivamente os seus artigos no plenário
parlamentar. Uma dessas ocasiões foi um debate em torno da
representação de classe, discutida em função do que os constituintes
preparavam para figurar na Constituição mineira. Para apresentar sua
posição a respeito, leu na tribuna artigo que havia publicado no O
Debate:

A representação de classe com direito a voto, nas
assembléias legislativas, é uma deturpação da democracia, que é o
governo do povo, expresso pela maioria da opinião. Essa maioria é que
representa a Soberania Nacional. Se o Governo pode nomear classistas
com direito a voto nas assembléias políticas, ele se reserva o direito de
anular a manifestação daquela Soberania, fazendo pender os votos dos
classistas, de que ele dispõe, para um ou outro lado, conforme suas
conveniências, isto é, ele poderá sufocar a voz da Soberania, lançando
mão dos classistas para transformar uma maioria parlamentar em
minoria. É, como se vê, uma forma condenável, que devemos combater
intransigentemente. Além disso, se na Assembléia Nacional a
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representação classista, escolhida em toda a vastidão do País, deixa a
desejar, por não possuirmos técnicos com um grau de cultura
necessário ao esclarecimento da Assembléia, como encontrá-los nos
municípios? O que se pode pretender com essa represent~ç~o nas
futuras câmaras municipais não é senão evitar que as maIOrias em
oposição ao Governo ganhem as eleições e com isso possam governar-
se livremente, como é da essência da democracia.

Considerando a linha editorial sempre de ataque à situação
dominante, a censura, pelos homens do governo, era feita diretamente
nas oficinas do jornal. Essa posição resultou em sucesso público. Com
uma rotina de oito páginas, mas às vezes saindo com dezesseis,
chegou a vender, segundo seu fundador, entre 6 e 7 mil exen:plar.es
(mais de dez mil no dia em que, suspensa a censura, Paulo Pinheiro
Chagas inseriu na primeira página o artigo Getúlio Vargas, o farsante)
numa cidade com cerca de 300 mil habitantes. Mas na parte
empresarial as dificuldades para angariar publicidade, como é próprio
de jornais de oposição, acentuaram-se com o tempo. Paulo relatou ter
caucionado vezes sem conta apólices herdadas por sua mulher,
Zembla. Cerca de dois anos depois do seu início, o jornal passou a ser
rodado nas oficinas da Folha de Minas. Na busca da sobrevivência, o
diretor propôs uma sociedade com Arthur Bernardes Filho, que do Rio
remetia artigos assinados e desdobrava-se à cata de publicidade.

Mas, ao fim de três anos, O Debate fechou. Ainda não havia em
Minas condições econômicas para a existência de uma imprensa de
oposição. Morria com honra. Morria lut~mdo, c~mo semp,re viver~.
Morria protestando. Morria estuante de vIda. Morna com raIva. Morna
de pé como morrem as arvores. Sim, morria. (O jornalista Oswaldo
Nobre' recolocou O Debate em circulação em 1953 como. semanário
dedicado principalmente ao esporte).

Curiosamente, conquanto de caráter político a censura usual,
registraram-se dois momentos críticos em virtude de coberturas de
assuntos de natureza diferente. Em ambas as ocasiões, o jornal quase
foi empastelado. O primeiro caso se referiu a um atrito entre militares do
10Q RI e do 5Q Batalhão da Força Pública durante uma festa de
barraquinhas no Calafate. Os dois lados não gostaram do noti9i~rio a
respeito e o diretor teve de se desdobrar para acalmar os anlmos.
Recorreu aos seus recursos de oratória e à publicação de textos de
louvor aos dois lados envolvidos no episódio.

Outro caso foi da cobertura esportiva. Chamado às pressas,
Pinheiro Chagas tomou conhecimento de que torcedores do Atlético se
preparavam para empastelar o jornal em represália ao noticiário de jogo
contra o América. Consideraram desairosos os termos usados pelo
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repórter Álvaro Celso da Trindade (que se tornaria famoso como
narrador esportivo com o nome de Babaró), americano fanático que,
com razão ou não, desancara o Atlético, vencedor da partida. Os
torcedores invadiram a redação, exigindo uma retratação. Paulo revelou
tempos depois ter sentido a iminência de perigo, mas não podia
sacrificar o brio e a autoridade moral de O Debate. Então, pediu a
palavra e se alguma vez na vida falei com segurança, usando de
argumentos lógicos, foi naquele dia. Os atleticanos se satisfizeram,
retiraram-se e logo depois o diretor chamou Babaró, pedindo-lhe
moderação. Na verdade, seu temor estava em conseqüências de outra
ordem:

Já teria ele pensado na alegria do governo com o
empastelamento, sem a sua participação, de um jornal que lhe criava as
maiores dificuldades?
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Nos seus escritos, Paulo Pinheiro Chagas revelaria momentos de
grande dificuldade financeira. Um deles, após o fechamento das casas
legislativas, em 37: Perdida a cadeira de deputado, sem nenhum
emprego e devendo uma pequena fortuna, decorrente dos danos de O
Debate, que fazer? Com a premente necessidade de dinheiro imediato,
de que me valiam os diplomas de engenheiro-agrimensor, de médico e
já agora também de advogado, que vinha de receber. Não tinha tempo
para construir uma clientela: precisava de dinheiro, não amanhã mas
ontem, para enfrentar a vida e as dividas. E fui ser corretor de seguro.

Mas a sua grande mágoa decorreu das sucessivas
preterições impostas pelos interesses partidários. Num contraste com o
seu brilho no plenário parlamentar e em outros cenários da política
mineira e nacional, ele considerava que alguns dos homens de
influência no PSD lhe negaram o acesso ao Olimpo, como denominava
o Palácio da Liberdade. Rememorando sua carreira após a perda da
eleição para um sexto mandato na Câmara Federal e ocupando um
cargo na direção da Fundação João Pinheiro - oferecido pelo
governador udenista Rondon Pacheco -, ele relacionou ter sido três
vezes posto à margem da disputa pelo governo do estado. A primeira,
em 1955, quando Bias Fortes (que o convidaria para secretário de
Segurança) representou o pessedismo vitorioso; a segunda, em 1960,
quando a preferência recaiu em Tancredo Neves (que perderia para
Magalhães Pinto); e a terceira na sucessão de Magalhães Pinto. Nesta,
embora apontado como candidato em potencial, perdeu a indicação
para Sebastião Paes de Almeida, que seria impugnado e substituído à
última hora por Israel Pinheiro.

Na primeira vez que postulou a indicação, inferiu ter sido a
idade o principal argumento contrário. Estaria muito jovem, por isso
poderia aguardar outras oportunidades. Nesse sentido, revelou que a
razão lhe foi apresentada por Arthur Bernardes, numa visita que lhe fez
no Rio para pedir-lhe apoio:

Uma coisa desde logo se tornava evidente. Por motivos
facilmente compreensíveis, Bernardes me olhava como a um jovem.
Não nascera eu politicamente no velho PRM, não era íntimo de sua
casa, quase um irmão de Arturzinho? Por isso, quando ele me
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perguntou qual a minha idade (eu estava então com quarenta e oito
anos, um a .mais do que Bernardes ao se investir na chefia do governo),
compreendI, de relance, com esse sexto sentido que têm os candidatos
que a. minha mocidade o preocupava. E respondi-lhe de pronto:
destrUIndo esse eventual empecilho:

- Presidente, eu sou um ano mais velho que o senhor, ao
assumir a presidência da República ...

A frustração de suas pretensões nesse processo sucessório
deixou marcas muito fortes (que provavelmente esmaeceram em face
dos altos carg~s que ainda ocuparia). O fato é que lamentou, na época:

Na Juventude, com sua atormentada ambição, pensava em
criar mundos, virando céu e terra. A vida me ensinou a serenidade e a
paciência. Os reveses enrijaram o meu caráter, mas me fizeram
humilde diante do destino ... (...). .. o tempo acabou com o meu orgulho ...
(...) ... constato, entre cético e surpreso, que as frustrações não foram
tantas e que os sucessos foram alguns.

Paulo Pinheiro Chagas deduziu que Juscelino Kubitschek -
escorregadio como uma tainha ensaboada - o tirou da lista de
candidatos organizada pelo PSD em 1964, porque, como aspirava a
retornar à presidência da República, preferia a parceria com Paes de
Almeida, o Tião Medonho. Guardou, por isso, grande mágoa de JK:

De resto, eu nunca contara com Juscelino para coisa alguma.
Nada lhe devia. As posições de líder da maioria e de ministro de Estado
só me vieram quando Juscelino estava fora do poder. Secretário de
Estado em Minas, eu o fora pela exclusiva vontade de Bias Fortes meu
velho amigo. De nada tinham valido para Juscelino a dedicaç~o, a
leal?ade, ~ ~oragem, os sacrifícios postos por mim a seu serviço. Os
pengos e odlOs que enfrentei, por sua causa, já não passavam de letra
morta. Sua entourage, dominada pela louvaminha, a bajulação, o puxa-
saquismo, esta, então, nunca me perdoou - talvez porque jamais lhe
houvesse dado a mínima importância - envolvendo-me em intrigas e
mentiras de toda ordem. Repetindo as palavras de Machado de Assis
aqueles bastidores "eram uma verdadeira floresta de olheiros e escutas:
por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das
cobras". Ac?~tece, porém, que eu não sou um invertebrado rastejante.
Em seus ultlmos tempos de governo, Juscelino empolgara-se pela
"divindade do êxito ': O culto da personalidade tornara-se o 'eitmotiv de
sua política. Ah! E quanto era eu responsável por tudo isso. Não havia
Francisco Campos comentado que eu, com meus discursos e escritos,
estava querendo fazer de Juscelino um ditador? ..(...)... Esse chorrilho
de fatos levava-me à melancólica conclusão de que havia perdido anos
e anos de lutas ao lado de Juscelino ... (...)...Cartórios e coisas
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semelhantes Juscelino sempre reservou para os parentes, os
cupinchas, os áulicos, os sicofantas.

Sentimento igual, e pelos mesmos motivos relacionados com
as disputas pelo Palácio da Liberdade, revelaria quanto a Benedito
Valadares, que, segundo ele, desde que deixara o governo, em 1945,
só tinha no pensamento voltar, para tanto sempre se colocando na
posição de tertius. Então, já andava cansado de tudo isso:

A política passara a não me seduzir. O gosto pelas sutilezas
do seu jogo não tinha mais razão de ser. O florete, a palavra, a
inteligência, já de nada valiam, porque agora só valiam a capoeiragem,
o golpismo, a subserviência. A chamada habilidade política me causava
um intenso tédio. A safada repetição dos mesmíssimos truques, a
estúpida e melancólica seqüência das mesmíssimas mágicas, a
monótona e sovada renitência dos mesmíssimos pulos-de-sapo, tudo
era de molde a me provocar sono e náusea. Demais, que podia eu
esperar da política, com a nojeira do seu jogo sujo? Já na idade
madura, compreendia o erro de me haver devotado à vida
pública ... (...) ...Na verdade, quais as ferramentas para o sucesso
político? Ainda hoje não saberia responder a esta pergunta. Posso
apenas assegurar que a inteligência, a cultura, a probidade, a fidelidade
partidária, o trabalho, o devotamento à coisa pública não são
necessariamente os caminhos que levam ao poder. A promoção em
política foge aos cânones burocráticos: não se faz nem por
merecimento, nem por antigüidade. Faz-se por outros motivos, nem
sempre confessáveis, por outras razões que a própria razão
desconhece. A louvaminha, esta sim, continuava a ser a grande arma
dos cortesãos. Daí a ascensão continuada de tantas mediocridades
espessas.

Em 1973, num discurso na Assembléia Legislativa de Minas
durante sessão comemorativa do centenário de seu tio-avô Pinheiro
Campos - educador emérito cujo nome foi dado ao ginásio, depois
colégio de Oliveira -, Paulo Pinheiro Chagas mencionou tantas
vicissitudes por que tenho passado desde os idos da Assembléia
Constituinte mineira de 34, quando éramos todos moços:

Vínhamos das revoluções de 30 e 32. E depois de duras
lutas, tínhamos a Constituição, a Liberdade, a Democracia, como
conquistas definitivas, impreteríveis e impostergáveis destinadas a varar
os anos, vencendo o tempo. Desse jeito, quando fui daqui afastado por
um desses movimentos sub-reptícios da força e da felonia, qual o golpe
de 10 de novembro de 1937, início da longa noite ditatorial, mais do que
a perda do mandato sofri a perda de minhas primeiras ilusões políticas.
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Louvando o homenageado como derradeiro exemplo da
geração de mestres egrégios, de tradição humanista, lançou críticas
sobre o modelo de desenvolvimento que desaloja os valores do espírito.
Aqueles eram, a seu ver, mestres que valorizavam o primado das
razões morais. Mestres para quem a palavra patriotismo, com todo o
seu fascínio e seu mistério, ainda tinha aquele sentido divino buscado
no humano cristão. Mestres que elevavam sua missão à altura de um
apostolado e faziam do magistério uma magistratura. Vale a pena
recordá-los nesta hora em que o Brasil, por eles adubado, vai saindo do
rol das economias subdesenvolvidas e olha sobranceiro para as luzes
do futuro. Não obstante, por uma dessas terríveis contradições do
progresso - ou talvez porque a filosofia do progresso resulte num
contra-senso - o fato é que a vida contemporânea está transformando o
dinheiro num valor absoluto e relegando a plano secundário aqueles
valores eternos que formam e informam o destino humano do homem.

Depois de quase três décadas, ao retirar-se da política, dizia
carregar no seu partido, o PSD, as marcas de ex-udenista e de
signatário do Manifesto dos Mineiros, fatos de que me enyaideço e que
conservo como títulos ilustres de minha fé democrática. E dessa época
esta reflexão:

De qualquer modo, porém, fico a conjeturar, filosoficamente,
nas amargas ironias do destino: os homens não conduzem os
acontecimentos, os acontecimentos é que conduzem os homens.

Um dos momentos que concorreram, certamente, para os
seus desencantos esteve relacionado com o exercício do ministério da
Saúde, no governo João Goulart, o que lhe valeria o indiciamento em
inquérito policial-militar após o golpe de 64, providência tomada em
todos os demais ministérios. Declarou-se indignado. Não contratou
advogado para defendê-lo, mas remeteu um memorial ao procurador-
geral da República. Nele, não fugiu de seu estilo incisivo:

Quais os fatos? Onde e qual o valor do dano? Onde, insisto,
pelo menos uma testemunha que, mesmo indiretamente, remotamente,
obliquamente, capciosamente, safadamente, insinuasse, de longe
sequer, envolvimento de meu nome em ato menos lícito? Em suma, ao
prestar os esclarecimentos pedidos, naquelas Comissões de Inquérito,
não se argüiu contra mim qualquer libelo acusatório, que me justificasse
a resposta em termos de defesa. Pois é o que faço, nesta oportunidade,
ao tomar conhecimento agora - e só agora - das peças desse IPM e
constatar, com indignação e espanto, que um amontoado de mentiras
ardilosamente erigidas em premissas falsas e afoitamente catalogadas
numa investigação sumária, despojada da mais rudimentar técnica
processual; esse monturo de torpezas, de servilismo e de covardia,
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difamando por difamar, sem nenhum prova, sem nenhum testemunho,
sem nenhuma verdade, sem nenhum libelo acusatório, que propiciasse
a réplica em forma de defesa; que, ao cabo, esse aranzel da
imbecilidade, da ignorância e da calúnia resultava na minha indiciação
por crime infamante. _ .

Quase seis anos depois, foi excluído do IPM, por nao ter Sido
identificado qualquer ilícito atribuível a ele. Este fato passou quase
despercebido, o que o levou a lamentar e a repassar, e~ta n,ota de um
jornalista mineiro: No Brasil, quando um homem publico e acusado,
abrem-se manchetes para denegrir sua vida. Mas quando a sentença
judicial é a seu favor, registra-se apenas uma pequena notícia, perdida
num lugar qualquer dos jornais. .

No entanto, repetidas referências em discursos e escntos
fazem entender que, além de compensar-se com o reconhecimento da
condição de um dos mais brilhantes oradores de seu temp?, ele
demonstrava particular orgulho de ter tomado parte em mUitos e
importantes movimentos definidores do destino polít~co. do país. Um
deles é a sua participação na mobilização e no propno preparo do
Manifesto dos Mineiros, publicado em 24 de outubro de 1943 e que
provocaria profundas fissuras na estrutura mo~tada ~or Getúli.o V~rgas.

Historiava as articulações com vistas a formahzaçao do
documento dizendo que dele foram preparados três esboços, cada um
de oito a dez páginas. O texto de Virgílio (de Melo Franc~) era talve..z.o
mais vibrante; o de Dario (de Almeida Magalhães), o maIs alto espmto
jurídico, e o de Odilon Braga, o '!1ais ~vo,~ador do se.nt~mento ~ do
passado mineiros. O texto final fOI de Vlrgillo, com revlsao de Milton
Campos: , .

A linguagem do Manifesto era serena, se bem que energlca,
porque nutríamos a esperança de veiculá-lo através de alguns jornais,
dispostos a enfrentar a censura. Mas chegando a trama ao
conhecimento da polícia, foi mister imprimi-lo em folhetos
mimeografados e difundi-lo à sorrelfa, de mão em mão, de norte a sul
do país. Teve uma enorme repercussão nacional. Depois de seis ~n~s
de ditadura, era a primeira vez que um documento de tanta relevancla
saía à rua, desafiando as cóleras do absolutismo caboclo, pela
contestação pública do Estado Novo. Seus signatários, recrutados entre
as mais lúcidas expressões do espírito, da cultura e do trabalho de
Minas Gerais, diziam bem alto do sentimento demoprático da velha
província, enrijada nas recordações da Inconfidência. A primeira edição
do Manifesto com setenta e seis assinaturas, todas de nomes
tradicionais ;utras se sucederam, em que o número de adeptos foi
sempre cr~scendo, sem embargo de algumas defecções. Os Pinheiro
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Chagas lá estavam representados por mim e meu irmão Dalmo ... (...)...O
efeito produzido pelo Manifesto dos Mineiros foi tremendo. O
acontecimento fazia as vezes de uma revolução pacífica.

Paulo Pinheiro Chagas alinhava entre suas frustrações e
reveses de natureza política e eleitoral uma situação vivida ainda no
princípio de sua carreira e relacionada com divergências partidárias em
sua terra natal. Residindo no Rio de Janeiro, não tinha, à época (1946),
interesse em ser deputado estadual em Belo Horizonte, mas um fato o
pressionou:

Meus amigos de Oliveira vinham sofrendo toda sorte de
vexames e constrangimentos da parte dos interventores que faziam a
política do bloco UDN-Ala Liberal do PSD e davam mão forte aos meus
adversários municipais. De resto, nenhuma razão existia para me
prender à UDN de Minas. Muito pelo contrário, não podia esquecer que,
velho lutador da causa - por ela pelejando, sofrendo, escrevendo,
conspirando - não conseguira sequer a direção do diretório de minha
terra natal, onde vencera as eleições, como candidato a deputado
federal. Fiquei com Bias e perdemos a eleição para Milton Campos.
Não havendo trabalhado para me fazer deputado estadual, pouca
importância dei ao meu fracasso. De qualquer modo, ao voltar ao Rio,
finda a campanha, estava três vezes derrotado: na União, pelo PSD; no
Estado, pela coligação UDN-Ala Liberal do PSD e, no município, pela
UDN. Na verdade, era uma bela perspectiva ...

Sobre as acérrimas lutas políticas locais, observaria, mais
tarde, que, ao contrário do acontecido em outros lugares, em Oliveira
elas resultaram sempre em prestigio e progresso. E num artigo no O
Debate, em março de 1934, abordando as homenagens prestadas
pelos oliveirenses a Djalma Pinheiro Chagas, fez esta saudação à
cidade:

Tu preferes as dores da batalha às falsas alegrias do poder
mal conquistado. Tu preteres o servilismo pela altivez. Tu não trocas a
compostura pelos trinta dinheiros. Entre a desgraça política dos que
caem com a virtude e a vitória falaz dos que sobem agachados, tu não
hesitas. Não! És gloriosamente infeliz, minha heróica terra natal! E nisso
está a tua glória maior. Sim, porque, atravessando as eras, poderás, no
sagrado aconchego de teus lares, transmitir às gerações futuras aquela
sublime lição de dignidade: - "Filho, aprende comigo a bravura e o
sacrifício. A felicidade, aprende-a com outros".

Num regresso aos seus começos, ao jeito de águia que, após
sobrevoar o mundo, volta à velha árvore em que se emplumara -
imagem que aplicaria à decisão de Afrânio de Melo Franco ao
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candidatar-se à Constituinte mineira de 34 -, Paulo Pinheiro entregou-se
a recordações de sua infância:

É com alguma melancolia que penso nos vaivens do destino,
nos altos e baixos da vida, açoitada pelo vento volúvel das mudanças e
varrida pela incerta maré dos imprevistos, dos imponderáveis. Quando
medito nas reviravoltas que inopinadamente transformaram os rumos
do meu caminho, ocorrem-me as palavras com que minha mãe
costumava aparar os reveses: podia ser pior. Mulher piedosa, de uma fé
profunda, tinha a mais absoluta confiança numa providência superior, e
afirmava tranqüilidade frente às dificuldades: Deus proverá.

Nessas lembranças estava compreendida a vida errante do
pai, Francisco, oficial da Marinha e que, por essa condição, residiu com
a família no Rio, Recife, Florianópolis, Rio Grande e Ladário, no Mato
Grosso, além da Inglaterra. Assassinado aos 38 anos de idade por um
subordinado, no Mato Grosso, a viúva Maria Eulina tornou-se costureira
para reforçar o orçamento. Inteiramente dedicada ao trabalho e aos
quatro filhos.

À noite, na vasta cama, coberta com uma colcha de retalhos,
os filhos nos reuníamos para ouvir nossa mãe, exímia contadora de
estórias, narrando o drama de O Homem Que Ri ou de O Corcunda de
Notre Dame. Deus louvado, como é que eu não enxergava? Então, era
feliz, sem o saber. Os anos, as lutas e as decepções iriam mostrar-me
que, naqueles dias pobres e singelos, ainda não contaminados pela
ambição, estava tudo o que de bom se possa esperar deste mundo.

62



A BIOGRAFIA

Paulo Pinheiro Chagas nasceu em Oliveira/MG, em primeiro
de setembro de 1906. filho do capitão-de-corveta Francisco Pinheiro
Chagas e de D. Maria Eulina de Carvalho Chagas. Estudou no Colégio
Pinheiro Campos e no Grupo Escolar Francisco Fernandes e fez o
curso ginasial no Colégio Militar de Barbacena, concluído em 1924,
quando recebeu o diploma de engenheiro-agrimensor. Em 1930
doutorou-se em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil com a tese Semiótica do Ritmo Respiratório. No
ano seguinte, publicou outros dois trabalhos médicos, O ritmo
respiratório e sua variação nos estados patológicos e Questões clínicas
de atualidade. Transferindo-se para Belo Horizonte. foi nomeado
assistente do professor Oswaldo de Melo Campos, catedrático de
Clínica Propedêutica da então Faculdade de Medicina de Minas Gerais
e passou a clinicar na equipe de tisiologia de Pedro Nava. '

Influenciado pelos tios Djalma e Carlos Pinheiro Chagas, já
no Rio desenvolvia atividade política na Aliança Liberal, de modo que,
ocorrendo a Revolução de 30. deixou Belo Horizonte e se dirigiu, em
companhia de dois colegas, ao Sul de Minas e daí a Campos do
Jordão. em São Paulo, de onde retornou a Paraisópolis para incorporar-
se a uma tropa de cerca de 200 homens da Força Pública de Minas. Os
três participariam, como soldados rasos, de um assalto a um
destacamento de Três Corações e daí seguiriam para o túnel entre
Passa Quatro e Cruzeiro.

Vinculado ao PRM de Arthur Bernardes, participou de
movimento contra o governo Olegário Maciel e da Revolução
Constitucionalista de 32. quando ficou preso durante um mês, acusado
de atividades subversivas.

Com a cassação dos mandatos e o exílio dos chefes do
PRM, o grupo jovem assumiu a direção. Paulo Pinheiro foi eleito
presidente do diretório central de Belo Horizonte. Em 33. matriculou-se
na Faculdade de Direito de Minas Gerais. onde se diplomou em 37. No
mesmo ano elegeu-se suplente à Assembléia Nacional Constituinte. No
ano seguinte, fundou o jornal O Debate e. em 35, foi eleito deputado à
Segunda Assembléia Constituinte de Minas Gerais, depois
transformada em Assembléia Legislativa, de cuja Comissão de
Representação participou. Dissolvidas as casas legislativas pelo golpe
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de 10 de novembro de 1937, retornou ao Rio de Janeiro. onde, em
1943. publicou Teófilo Ottoni, Ministro do Povo e no final do mesmo ano
assinou o Manifesto dos Mineiros. Escreveu O Brigadeiro da Libertação
em 1945 e de 49 a 51 dirigiu o Diário Carioca. Em 1951, elegeu-se para
a Câmara Federal. onde permaneceu por cinco legislaturas (até 1970).
De 56 a 58 exerceu a secretaria de Segurança Pública de Minas.
período em que, além da segunda edição de Teófilo Ottoni, Ministro do
Povo, publicou Democracia & Parlamento. Arca de Noé e Do Alto desta
Tribuna.

Eleito por unanimidade para a Academia Mineira de Letras,
presidiu a seção mineira da Associação Brasileira de Escritores e o
Círculo Cultural Hispano-Brasileiro.

Em 1961, foi escolhido líder da bancada federal do PSD; em
63, nomeado ministro da Saúde e no mesmo ano eleito vice-presidente
da Reunião dos Ministros de Saúde dos Países Americanos em
Washington, tendo também chefiado a delegação do Brasil à s~ssão
anual da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, e atuado como
observador parlamentar à 25~ Assembléia da União Interparlamentar,
em Belgrado.

Faleceu em 12 de abril de 1983.
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