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Em meio ao ruído incessante dos trens do metro, o pro-
motor distrital do Bronx, zona perigosa de Nova Iorque onde
habitam os excluídos do "American Way of Life", retesa os
músculos e se prepara para a investida dos três jovens negros
que de repente aparecem ao seu lado. Mas, na realidade, nada
acontece. É apenas mais um dos movimentos espontâneos da ve-
lha mola que prende os homens à terra: o medo.

Séculos de acumulação e concentração de capital, de
especulação imobiliária, de explosivo crescimento populacio-
nal, constantemente alimentado pelas "hordas" de latinos, ne-
gros e asiáticos, produziram esta megalópole do futuro e do
passado. Esta cidade que se orgulha em oferecer aos seus al-
tivos habitantes brancos, anglo-saxões, portadores do aristo-
crático queixo que denuncia uma passagem por Yale, o melhor
padrão de vida do mundo, os mais modernos recursos tecnológi-
cos, as mais caras recordações do passado imponente de seus
pais. Esta cidade que esconde por detrás de Manhattan, de
Wall Street, das suntuosas festas da burguesia o sub-mundo
das empregadas domésticas, dos porteiros, dos conjuntos habi-
tacionais onde se espremem a miséria, a desolação e o crime.
E será que no fundo a cidade desolada não sustenta a euforia
da cidade rica?

O livro de Tom Wolfe é um estudo de duas das mais ve-
lhas emoções humanas - o medo e a vaidade. O medo, rapidamen-
te pincelado acima, e a vaidade dos jovens corretores de Wall
Street, do anônimo promotor de justiça, do repórter de jor-
nal, das turbas que se comprimem à frente das câmeras de tv.
Na realidade ninguém se salva da ignomínia geral que trans-
forma todos os homens em egos inflados pela ostensiva selva-
geria do capitalismo moderno. Será selvagem apenas o capita-
lismo do hemisfério sul?
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Mas este grande romance estaria incompleto se não
fosse também a história de uma reabilitação. Ao final, na fi-
gura de Shermann MacCoy, uma das grandes criações do autor,
Wolfe nos acena com a possibilidade de que o ser humano, es-
vaziado pelo gigantesco mundo das fantasias, enfim tome cons-
ciência de sua condição e agarre as rédeas de seu destino. O
enfatuado corretor de Wall Street é levado, por obra de um
dos milhares de incidentes que diariamente são tecidos nesta
teia de velocidade e dor, a descer ao inferno das prisões, da
justiça negociada, da rejeição social. De 14 ele ressurgirá
com uma consciência, ainda que precária, do significado inu-
sitado de sua existência nesta fogueira de vaidades.

Mas é Wolfe, o autor, quem afinal leva a melhor: será
o New York Times, o jornal que transforma toda a pulsação do
planeta em pequenas pílulas deglutíveis pela maioria silenci-
osa e amorfa, que se incumbirá de dar o tom final trama
central do livro. Encerrar a magnificência de sua abordagem
literária e da trama de que ela se ocupou ao longo de mais de
700 páginas com uma fátua reportagem de um dos maiores veícu-
los da mídia americana - esta suprema ironia do autor.

Na verdade, o livro de Wolfe vem resgatar o valor dos
grandes romances, com um enredo inteligente e personagens
que, longe de meras criações de sua imaginação literária, são
verdadeiros símbolos das paixões humanas.

CONHEÇA O CLUBE DO LIVRO

Desde maio passado a Biblioteca vem oferecendo aos
funcionários da Assembléia, a oportunidade de usufruir de li-
teratura para o lazer, através do I1LflE DO LIVRO. Começando
timidamente, conta hoje com 132 títulos e, com a participação
de 56 associados. Recentemente, realizou-se uma reunião para
discussão e avaliação do CLUBE, cujas conclusões serão de
grande importância para otimizar sua atuação.

Para associar-se basta doar um livro e pagar uma taxa
de mensalidade.

Divulgamos, a seguir, algumas das 66 obras incorpora-
das ao CLUBE após setembro de 1988:

A mulher só de Harold Robbins; Negras raízes de Alex
Haley; Papillon de Henri Charriêre; Um sopro de vida de Cia-
rice Lispector; O sol por testemunha de Patrícia Highsnith; O
nome da rosa de Humberto Eco; 79 Park Avenue de Harold Rob-
bins; .Juliano e A procura do rei de Gore Vidal; She de Robert
A iohnson; a Terrorista de Doris Lessing; Uma breve história
do tempo de Stephen V Howking; O advogado do diabo de Morris

West; Jorge um brasileiro de Oswaldo França Jr.; A queda de
Albert Camus; Sempreviva de Antônio Callado O beijo não vem
da boca de Ign4cio Loyola de Brandão; O mistério do trem
azul de Agatha Christie e Os irmãos inimigos de Nikos Kazant-
zakis.

Venha conhecer nosso acervo e conversar conosco sobre
suas espectativas de leitua.

c1JLEÇ1O FE?6NIENT01 POLITIcO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE ORA-
SLIA

Com muita satisfação, a Biblioteca comunica aos seus
usuários que adquiriu 54 títulos da Coleção Pensamento Polí-
tico, editada pela Universidade de Brasília.

Essa coleção reúne obras clássicas e modernas na área
da Ciência Política, sendo que os títulos selecionados procu-
ram cobrir pontos centrais como: poder, governo, relações in-
ternacionais, teoria política, mudança política comparada,
etc.

A conhecida coleção "amarelinhaw aborda ainda as gran-
des linhas do pensamento filosófico e as boas análises dos
fenômenos sociais. Há obras que contemplam as primeiras ten-
tativas históricas de fundamentar a política na participação
racional de um corpo de cidadãos e há também as modernas
abordagens que refletem, por exemplo, as grandes linhas do
pensamento liberal americano.

Com ênfase à contribuição européia, especialmente a
franco-germânica, a Coleção Pensamento Político permite sem-
pre a comparação dinâmica entre doutrinas jurídicas e políti-
cas, sendo de vital importância para a revisão de conceitos
na área de Ciências Sociais.

Outro fator de peso a favor da coleção é a atenção es-
pecial dada à qualidade das traduções, geralmente tão lamen-
tável nas obras vertidas para a língua portuguesa.

Dentre os livros desta série, recentemente adquiridos
pela Biblioteca, destacam-se:
1. ARON, Raymond. Estudos políticos. Trad. de Sérgio Bath. 2

ed. Brasília. Ed. Universidade de Brasília, 1985
2. ARON, Raymond. Paz e guerra entre as nações. Trad. de

Sérgio Bath. Brasília, Ed. Universidade de Brasília,
1979

3. Barker, Ernest. Teoria política grega. Trad. de Sérgio
Bath. 2. ed. Brasilia, Ed. Universidade de Brasília,
1978.

4. BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. Trad.
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de Sérgio Bach. 5. ed. Brasília, Ed. Universidade de
Brasília, 1988.

5. BtJRKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução em França.
Trad. de Renato de Assumpço Faria e outros. Brasilia,
Ed. Universidade de Brasília, 1982.

6. COHAN, A S. Teorias da revolução. Trad. de Maria José da
Costa F. M. M. Mendes. Brasília, Ed. Universidade de
Brasília, 1981.

7. DAHRENDORF, Ralf. As classes e seus conflitos na socie-
dade industrial. Trad. de José Viegas. Brasilia,	Ed.
Universidade de Brasília, 1982.

8.
*Sociedade e liberdade. Trad. de Vamireh

Chacon. Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1981.
9. DEUTSCH, Karl Wolfgang. Análise das relações internacio-

nais. Trad. de Maria Rosinda R. Silva. Brasília, Ed.
Universidade de Brasília, 1982.

09. QJR, Ted Robert. Manual do conflito político. Trad. de
Inéa Fonseca. Brasília, Ed. Universidade de Brasília,
1985

10. JENNINGS, Sir William Ivor. A constituição britânica.
Trad. de Carlos Alberto Lamback. Brasilia, Ed. Univer-
sidade de Brasília, 1981.

11. KINC, Preston. O estudo da política; coletânea de pales-
tras inaugurais. Trad. de José Luiz P. Magalhães. Bra-
sília, Ed. Universidade de Brasília, 1980.

12. LASSUVELL, Harold Duvight. A linguagem da política.	2.
ed. Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1982.

13.
'Política: quem ganha o que, quando, como.

Trad. de Marco Aurélio S. Chaudon. Brasília. Ed. Uni-
versidade de Brasília, 1984.

14. LUCAS, Randolph. Democracia e participação. Trad. de Cai -
ro Paranhos Rocha. Brasília, Ed. Universidade de Bra-
sília, 1985.

15. LUI-NANN, Niklas. Poder. Trad. de Martine C. R. Martins.
Brasília, Ed. Universidade  de Brasília, 1985

16. MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Trad.
de Arthur Chaudon. Brasília, Ed. Universidade de Bra-
sília, 1982.
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