
●●● A menos de duas semanas de
um referendo sobre a Constitui-
ção européia na Holanda, uma no-
va pesquisa publicada ontem no
país mostra um forte avanço do
“não”, apesar dacampanha gover-
namental pela aprovação da Car-
ta. Segundo a sondagem, 60%
dos eleitores já decidiram votar
contra no referendo de 1.º de ju-
nho. A votação na Holanda será
realizada três dias depois do refe-
rendo na França, onde também
há uma grande rejeição à Consti-
tuição.O temor da entrada da Tur-
quiana União Européia, o descon-
tentamento com o governo holan-
dês e com o euro, assim como o
receio da perda da soberania do
país são os principais argumentos
dos defensores do “não” na cam-
panha na Holanda.

●●● Líderes da Autoridade Pales-
tina (AP) e dos principais grupos
armados palestinos firmaram on-
tem um novo acordo para garantir
o cumprimento do cessar-fogo
pactuadoemfevereiro entre opre-
sidente da AP, Mahmud Abbas, e
o governo israelense. Recentes
ações de grupos radicais contra
colônias judaicas e o sul de Israel
e um ataque israelense com míssil
contra grupos armados ameaçam
pôr fim à relativa calma na re-
gião. Um alto funcionário palesti-
no disse ontem que as várias fac-
ções, incluindo o grupo islâmico
Hamas, concordaram em pôr fim
aos ataques. Ontem também,hou-
ve troca de tiros na fronteira de Is-
rael e Líbano, entre forças israe-
lenses e o grupo libanês Hez-
bollah, mas ninguém ficou ferido.

●●● Deputados da Itália, Ale-
manha e Espanha pressiona-
ram ontem seus governos a to-
mar medidas duras contra
Cuba, por ter expulsado na sex-
ta-feira vários políticos e jorna-
listas europeus que iam acom-
panhar um encontro de dissi-
dentes em Havana. O Ministé-
rio das Relações Exteriores da
Espanha informou ter exigido
de Cuba explicações sobre os
motivos da expulsão de dois se-
nadores e um deputado espa-
nhol. A França qualificou on-
tem de “inaceitável” a atitude
do governo de Havana. Mais
de 200 dissidentes cubanos par-
ticiparam de um inédito con-
gresso de dois dias, iniciado na
sexta-feira. O objetivo é discu-
tir estratégias para uma transi-
ção democrática no país.
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De Oxford a Downing Street
Nos últimos 60 anos, políticos graduados na universidade dominaram o debate na Grã-Bretanha

Holanda votará
não à Constituição
revela pesquisa

Palestinos firmam
novo acordo para
manter a trégua

TRADIÇÃO – Estudantes na porta de uma biblioteca em Oxford PODER – Downing Street 10, a residência do primeiro-ministro

GRÃ-BRETANHA

William Rees-Mogg
The Times

Por que a Universidade de Ox-
ford é sempre superior na políti-
ca? Os números são notáveis.
Desde 1945, dez políticos pas-
saram por 10 Downing Street, a
residência oficial do primeiro-
ministro da Grã-Bretanha. Des-
se total, sete foram educados
em Oxford (Tony Blair, o atual
ocupante do cargo e da casa, é
outro formado na universida-
de). Os três primeiros-minis-
tros do período que não passa-
ram pela Universidade de Ox-
ford são Winston Churchill, Ja-
mes Callaghan e John Major,
dos quais apenas o primeiro foi
uma grande figura.

Margaret Thatcher é sem dú-
vida a mais radical e efetiva pri-
meira-ministra no lado conser-
vador. Já do lado trabalhista, é
Clement Richard Attlee. Am-
bos foram profundamente in-
fluenciados pela exposição à
cultura de Oxford, como mos-
tram suas memórias. Alguns
dos graduados em Oxford fo-
ram em grande parte responsá-
veis pela revolução que trans-
formou o Partido Trabalhista,
antes uma agremiação sindical
socialista, num grupo social-de-
mocrata de classe média, o
mais importante evento políti-
co dos últimos 30 anos.

Esta revolução na natureza
do Partido Trabalhista foi pre-
nunciada em 1973 pela vitória
de Dick Taverne na eleição ex-
traordinária para deputado da
região de Lincoln. Ele havia
provocado a eleição renuncian-
do à sua cadeira, para a qual fo-
ra eleito como trabalhista, e ho-
je é um membro liberal-demo-
crata da Câmara dos Lordes. Ta-
verne foi educado em Oxford.

Também o foram Roy
Jenkins, Shirley Williams e
Bill Rogers, integrantes do
“grupo dos quatro” que criou o
Partido Social-Democrata em
1981. Apenas David Owen estu-
dou em Cambridge. Tony
Blair, que finalmente converteu
o Partido Trabalhista à social-
democracia, é, em alguns aspec-
tos, um típico representante da
cultura de Oxford no pós-guer-
ra.

De fato, o domínio de Ox-
ford tem sido ainda mais notá-
vel no Partido Trabalhista do
que no Conservador. Desde a
guerra, os trabalhistas vence-
ram nove de 17 eleições gerais.
Todas as nove vitórias foram
de homens de Oxford; na verda-
de, os trabalhistas nunca con-
quistaram uma maioria geral
sem a liderança de Oxford. É
um histórico surpreendente pa-
ra uma agremiação fundada pe-
los sindicatos como o partido
da classe trabalhadora. Apesar

da histórica lealdade a Oxford
por parte de Gladstone e Asqui-
th, os liberal-democratas talvez
sejam os menos oxfordianos
dos três partidos. Mesmo as-
sim, eles foram profundamente
influenciados tanto por seus
próprios líderes liberais de Ox-
ford, Jo Grimond e Jeremy
Thorpe, quanto pela liderança

oxfordiana do Partido Social-
Democrata, com o qual os libe-
rais acabaram se fundindo.
Thorpe praticamente inventou
o liberalismo populista que gra-
dualmente aumentou o número
de cadeiras liberal-democratas.
Roy Jenkins, que se tornou
chanceler da Universidade de
Oxford, fundou e definiu a libe-

ral-democracia como uma for-
ça moderna.

Este domínio cultural excep-
cional não pode ser menospre-
zado. Cambridge produziu mui-
tos políticos importantes, parti-
cularmente no lado conserva-
dor, incluindo Rab Butler. O
próprio Michael Howard, o can-
didato conservador derrotado
na última eleição, estudou em
Cambridge. Não há um primei-
ro-ministro de Cambridge há
quase 70 anos.

Os principais políticos de Ox-
ford foram freqüentemente ca-
pazes de dominar o debate e os
grandes partidos. Na cisão dos
militantes do Partido Trabalhis-
ta no início dos anos 80, Denis
Healey brigou com Tony Benn
pela alma dos trabalhistas. Na
questão sobre as vantagens e
desvantagens da Grã-Bretanha
participar mais ativamente do
processo de integração da Euro-
pa, dois políticos de Oxford se
destacaram. Roy Jenkins foi o
principal pró-europeu dos traba-
lhistas e Ted Heath, como pri-
meiro-ministro conservador,
foi o homem que integrou a
Grã-Bretanha à Europa. Outras
figuras de Oxford, Tony Benn
pelos trabalhistas e Thatcher pe-
los conservadores, lideraram a

reação eurocética.
Ingressei em Oxford em

1946, quando muitas das per-
sonalidades políticas cen-
trais do pós-guerra, incluin-
do Margaret Thatcher, eram
estudantes. Alunos como eu,
que ainda não haviam presta-
do o serviço militar, mistura-
vam-se a majores condecora-
dos que haviam lutado nas
praias da Normandia. Todos
pertencíamos a uma geração
intermediária, mais jovem
que a de Gaitskell, mais ve-
lha que a de Blair.

Na quinta-feira da semana
retrasada, passei uma tarde
muito agradável com a So-
ciedade de História da Uni-
versidade de Oxford discu-
tindo o impacto de meus con-
temporâneos na política bri-
tânica das últimas décadas.
A maioria dos presentes era
formada ou estava no segun-
do ano já que o pessoal do
terceiro ano estava ocupado
estudando para os exames fi-
nais. A qualidade dos estu-
dantes me pareceu excelen-
te, assim como, espero, teria
parecido para um visitante a
qualidade dos estudantes de
história que eram meus con-
temporâneos. ●

O clima propício ao debate aber-
to continua preservado na Uni-
versidade de Oxford. Quando
era estudante e recebíamos con-
vidados mais velhos – como Leo
Amery, amigo de Winston Chur-
chill –, estávamos interessados
nas experiências de uma geração
nascida na década de 1870, mas
esperávamos que eles estives-
sem abertos a algum questiona-
mento acadêmico. Essa atmosfe-
ra não mudou. Na verdade, achei
o clima de Oxford em 2005 mais
familiar que no fim dos anos 60,
quando a geração do bacharela-
do estava em revolta.

Se o departamento de história

é uma referência, Oxford está
produzindo mais uma geração
treinada para fazer as perguntas
sérias. “Rigor” foi a palavra que
percebi como o elogio dos bacha-
relandos ao ensinamento de Ox-
ford que eles mais admiravam.
Nossa discussão gerou uma ques-
tão central: por que minha gera-
ção de Oxford concentrou-se tan-
to na política, levou a vida políti-
ca tão a sério e dedicou-lhe tanto
tempo e energia? Por que Marga-
ret Thatcher e Tony Benn opta-
ram por dedicar suas vidas à polí-
tica? Os bacharelandos de 2005
gostariam de fazer o mesmo?
Responderiam da mesma manei-

ra diante dos mesmos desa-
fios, que incluíram a guerra e
o rastro da Depressão?

Os alunos de 2005 acham
que não. Eu pensei que da-
riam uma resposta afirmativa.
Gostei da seriedade das abor-
dagens e da preocupação aca-
dêmica com a busca da verda-
de histórica. Também gostei
do reconhecimento aberto de
que são privilegiados por estu-
darem naquilo que um deles
chamou de “a melhor faculda-
de de história na melhor uni-
versidade do mundo”. Sem
querer ofender ninguém. Ox-
ford supera Cambridge clara-
mente em política porque é
principalmente uma escola de
humanidades, enquanto Cam-
bridge é uma escola de ciên-
cias naturais. A política, co-
mo o estudo da história, é
mais arte que ciência. ●
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 maio. 2005. 1º Caderno,, p. A17. 




