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O Brasil ainda é a 
i 

\ "Rússia americana" 
RIO 

1 AGÊNCIA ESTADO 
i 

O que teria levado Gilberto 
Freyre, ainda nos começos da sua 

-í fulgurante carreira de mestre de 
": Filosofia Social, a enxergar no 
j Brasil uma Rússia tropical, vasta 
i Sibéria canicular, todavia uma 
j extraordinária lição para outros 
i povos, incapazes de assimilar ou 

absorver a grande herança e tam-
j bém a magnífica lição do coloni-
\ zador luso, o criador da maior de-
Vmocracia racial existente no 

mundo? 
Tendo fechado recentemente 

os olhos para a vida, o ilustre reci-
•fense deve ter morrido profunda
mente preocupado com o trabalho 
sinistro que os nossos marxistas, 
hoje senhores absolutos de baraço 
e cutelo nos feudos da comunica
ção, principalmente no Rio de Ja
neiro, estão realizando a todo va
por no sentido de criar, também 
aqui no Brasil, uma nova e explo
siva "questão racial", lançando 
negros contra brancos e brancos 
contra índios, ao mesmo tempo em 
que, com o apoio descarado de al
guns bispos e clérigos, abrigados 
na "politizada" CNBB, desenca
deiam o ódio de minorias gays e 
outros grupos marginais, contra 
valores da democracia e da liber
dade não apenas nominais. 

"A Rússia americana que so
mos", foi a expressão de Qilberto 
Freyre, usada nos idos de 1924. 
Com o sentido inteligente de quem 
via, como já fora visto por um Vi
cente Licínio Cardoso (e também 
redescoberto mais tarde por um 
Octávio de Faria), tal "paralelis
mo cultural e psicológico" punha 
a desabrigo aproximações e impli
cações políticas, morais, sociais, 
económicas e até religiosas entre 
russos do século XIX e brasileiros 
da mesma época. Afinal, os sovié
ticos de hoje, que o regime comu
nista reduziu, sob muitos aspectos, 
a uma melancólica caricatura dos 
Estados Unidos, foram e ainda são 
o produto do mesmo autocratismo 
monárquico e religiosamente orto-
doxo-cesarista, fundamento das 
monarquias absolutas dos reis ca
tólicos da Península Ibérica, ver
dadeiros papas sem tonsura. 

A sábia observação do então 
, jovem escritor pernambucano 

continua válida e oportuna em 
nossos dias. Hoje, sobretudo, 
quando uma nova Constituinte 
comporta-se como a Duma de Ke-
renski, sob os olhares famintos 
das esquerdas "revolucionárias"e 
"progressistas", mas paradoxal
mente tão próximas da estagna
ção pantanosa dos "sistemas" 
conventuais, "regimes" de mostei
ro, desse estreito "franciscanis-
mo" político, socialista, económi
co que mete no mesmo saco mate
rialistas âialéticos e devotos de 
frei Boff e do cardeal Arns, mili
tantes das Comunidades Eclesiáis 
de Base e adeptos de falso e im
possível "progressismo" da Teolo
gia da Libertação. A essa gente 
somam-se pressurosos, alguns "li
berais" cheios de ansiedade por' 
demonstrar sua fidelidade idiota 
aos mesmos estúpidos princípios 

do "nacionalismo económico", re
presentado por tipos diversos de j 
organização e empresas do pode- \ 
roso e corrupto universo estatal. 

Não era, portanto, sem justas., 
e hábeis razões que, antes de 64?;* 
um dos nossos mais brilhantes, cél
ticos e manhosos empresários-^ 
políticos, gostava de afirmar, em,£ 
tom de mofa e desplante, da tribu-r^-
na.do antigo Senado, no Palácio^' 
Monroe, que suas reais convicções-',-
eram as de um "liberal autoritâ-^ 
rio", isto é, de alguém que fazicpz 
simplesmente outros acreditarem-™ 
que ele era um "democrata" à es£i 
preita de um golpe militar, de uma** 
quartelada à moda 89 ou 30, golpeai 
suficientemente potente para darQ 
férias coletivas ao Judiciário e ao5> 
Legislativo. ^ 

O que se vê hoje, em todo d ^ 
País, é resultado de tudo quanto S&*" 
tem plantado na "Rússia americaj^ 
na" que o Brasil continua a ser-t 
como bacharel, cheio de pruridos?;' 
"sociais" — chamado José Sarney£ 
—.respaldado nos seus domestica^}, 
dos senadores e deputados e^nos^ 
chefes militares, todos terrível**., 
mente ruborizados Quando sefaUCii 
em implantar no Brasil uma cprii-^ 
pleta e autêntica economia 'de".i 
mercado. Ai todos ficam envergo^ 
nhados, espremidos à parede pelada 
pregação sistemática de postula'^ 
dos socializantes, há muito re$r>ÍJ 

pousáveis pela transformação 
crescente do Brasil em "Rússia]^, 
americana". Nascem daí os clássÍ-~< 
cos furores nacionalistas, de pef^x 
sonagens estranhamente "libe%:* 
rais" (por princípio) e sumamente-* 
"estatizantes e socialt2adores^ 
(por conclusão). O dr. Barbosa Li** 
ma Sobrinho, por exemplo, a quern^, 
Gilberto Freyre honrava sempre^* 
com o título de "beletrista", maíKt 
do que qualquer outro, ora está*;: 
comandando novamente no Rio;*à 
em pleno 1987, a reedição da cam
panha do "petróleo é nosso", quet> 
fez a alegria e as delícias, no p a s ^ ; 
sacio, dos senhores Horta Barbosa^ 
Osvino Ferreira Alves e tantos ou^' 
tros carnaúbas fardados. Ejá eni-.r 
barcaram, nessa mesma canoa royj§ 
mântica,outros estadistas ditos !!-;• 
berais, do porte desse lépido filhou 
das "águias nacionalistas" de 64,$ 
senador Marco Maciel, e do minií-^ 
tro Aureliano Chaves (o bom mi-^ 
neiro que só crê mesmo nos alvarás^ 
d'El Rey;, além do jovem diplomo^ 
ta e ex-democrata-cristão, Alvàrqf 
Vale, que todos eles unem as suas-t-
vozes patriotieamente moderiid^' 
sas aos dos velhos malandros fia13 

"canhota"', que vivem agora, de'" 
aplaudir a glasnost de Gorbacfcev.^ 

.Enquanto isso, os mesmos-co^ 
muntotas queimam etapas em suaj 
marcha batida para o poder, de-^ 
baixo das barbas de quantos gener-t. 
rais ainda vivam por aí a reiter.af,\t 
que tudo vai bem no Brasil. Afi^i 
nal,' como dizia ainda Gilberíq/r-. 
Freyre, não sejamos meros ideolófç 
oicos nem simples utilitários,^ 
"mas idealistas práticos". O Bra
sil está farto de habilidades e coi
sas tais, usadas sobretudo nos úí-'° 
timos tempos, para arrancar dò^ 
presidente da República mais carK? 
gos, mordomias e prebendas. T '^ 
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