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NOTA DO AUTOR 

 

Este volume reúne uma seleção de artigos aparecidos em jornais do 
país ao longo de mais de vinte anos. A ideia de publicá-lo me ocorreu 
quando me dei conta do possível interesse, para o leitor, de ter num só 
volume artigos motivados por aspectos da cambiante conjuntura em que 
passamos, no plano mundial, da Guerra Fria ao colapso do socialismo e à 
afirmação da globalização e, no plano nacional, do autoritarismo do regime 
de 1964 às vacilações do processo de abertura e transição política e ao 
pleno funcionamento da democracia – que talvez venha mesmo a resultar, 
com as eleições de 2002, no acesso de uma liderança de esquerda ao poder 
presidencial. Cabe assinalar, no que se refere ao plano nacional, que, 
enquanto a última parte do volume junta artigos que tratam de temas de 
alguma forma relacionados aos dois governos de Fernando Henrique 
Cardoso, o artigo que abre a coletânea festeja a afirmação eleitoral do MDB 
que, após o êxito inicial de 1974, ocorre mais maduramente em 1978, 
justamente quando Fernando Henrique dá o primeiro passo de sua trajetória 
político-eleitoral. 

Quanto à organização do volume, separei o artigos em algumas 
categorias amplas de assuntos, dispondo-os simplesmente em ordem 
cronológica dentro de cada categoria. Exceto por pequenas revisões 
estilísticas e alguns retoques ocasionais, os artigos são aqui publicados tal 
como apareceram na imprensa. Por certo, o leitor encontrará avaliações que 
retrospectivamente se mostram talvez de sustentação mais precária. Mas as 
verdades que o passar do tempo evidencia são de pouca ajuda nas incertezas 
da conjuntura. E pode ser que haja o que aprender em olhar de novo o 
passado como presente de desdobramentos incertos. 

Como se verá, os artigos têm em comum, na grande maioria dos 
casos, a característica de procurarem trazer uma perspectiva analítica à 
discussão de aspectos salientes da conjuntura. Isso não impede, porém, que 
haja variações em duas direções: por um lado, alguns textos de natureza um 
tanto mais abstrata, em que a referência a problemas conjunturais leva a 
reflexões sobre questões de maior alcance; por outro lado, textos em que o 
empenho analítico se deixa impregnar mais fortemente pela perspectiva do 
cidadão e suas disposições de ordem não apenas intelectual. Mas julgo não 
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haver aridez excessiva no primeiro caso. E quero crer que o 
transbordamento de um ânimo positivo ou negativo (temo que com maior 
frequência negativo...) a respeito de eventos ou personagens possa ajudar a 
compor as razões de interesse que o leitor eventualmente encontre no 
volume. Trata-se, afinal, sobretudo de política, e é de esperar que haja 
embate e posições a serem afirmadas. 

Fábio W. Reis 

Abril de 2002 




