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E veio a Copa do Mundo. Não vou falar da tristeza

de ver nossa seleção tão mal. Antigamente, em caga
rua do Brasil os meninos jogavam bola. A civilização
multinacionalizada do automóvel expulsou os meni-
nos da rua. Os campinhos de futebol foram sumindo

das grandes cidades.

Eu vi um destes campinhos morrer, no centro de
São Paulo. Era ali que aos domingos o povo das
obras, os namorados do povo, iam passear, espiar o
futebol do time do bairro. Não era só um campo de
futebol, era um espaço de uma gente sem espaço
para viver. Um viaduto, uma merda qualquer destas,
matou o campo.

E nossa seleção também foi multinacionalizada
pelo técnico biônico. Enfiaram na verde-e-amarela
concepções burocráticas de jogo, um time sem vida,
sem garrinchas, sem alma. E o mais triste era saber
que nas arquibancadas estava o povo argentino,
sufocado no Arquipélago de Horrores, em que uma
camarilha transformou esta doce, culta nação.

Era bom ir a Buenos Aires, antes, e ver estes
argentinos sentados num café, lendo um jornal;
caminhar por suas livrarias inquietas; passar pelos
subúrbios pobres e dignos, onde os trabalhadores
organizados sabiam que havia um espaço para eles.
Pois um pouquinho além do Campo do River, está o
centro de torturas em que rebentaram tanta gente, e o
brasileiro Flávio Koutzii.

Se conhece as histórias dos campos de concentra-
ção, dos fornos crematórios, dos retratos de Hitler
nos gabinetes destes Gustav Adolfs. Que democrata,
que socialista, não sentiu náuseas no estômago ao
ouvir Videla falar na inauguração da Copa?

VERSUS fez muitas denúncias, nenhuma res-
pondida. O cinismo tem uma pistola na mão, não
precisa de palavras.. Mata seu povo de fome e
responde com uma Copa de futebol. E o belo esporte,
que o decrépito gênio Jorge Luis Borges odeia, vira
um festival de fuzis e medo.

Agora, a Igreja em São Paulo, criou o CLAMOR. é
um boletim de denúncias da opressão no Cone Sul. É
mais uma voz brasileira a falar o idioma da fraternida-
de continental. O número um, querpode ser pedido
para a Comissão dos Direitos Humanos, avenida
Higienópolis, 890, São Paulo, cita em sua capa um
versículo dos Salmos: «Inclina os teus -ouvidos ao
meu clamor».

O clamor do torturado. O clamor do exilado. O
clamor da fome. O clamor da luta que anima a quem
foi expulso de sua terra. Quem é obrigado a mendigar
-_.como diz uma antropóloga, no CLAMOR, diante de
um burocrata da ONU, uma passagem para um lugar
onde sentirei a inutilidade de minha existência...
Onde vou perder a vontade de viver.»

Porque o que está em jogo é a vontade de viver dos
humilhados e ofendidos, dos exilados de nossas
terras, de nossas populações marginalizadas, a quem

, não se dá nem o pão, nem a Liberdade.
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A questão do governo provisó-

rio é o elemento chave para a es-

truturação de um estado demo-

crático e de direito. Nem Maga-

lhães, nem Ulisses, nem Euler de-

ram uma resposta a este proble-

ma. Aonde vai esta frente?

Jorge Pinheiro

tumicutuca cuticutuco

O mês de maio foi muito rico em pro-

postas e mobilizações políticas. Se por

um lado a greve do ABC foi o fenô-

meno social mais importante que o

país viveu, por outro, a proposta de

uma frente nacional pela democracia,

junto com a Convenção do MDB, foi o

acontecimento mais importante a nível

político. Este s

Diante de tal fato, os socialistas não

podem tomar a atitude do avestruz: es-

conder a cabeça na areia enquanto a

sociedade.de conjunto e alguns seto-

res em particular discutem os destinos

da Nação. f

A frente democrática proposta pelo general

Euler Bentes Monteiro e pelos demais setores
que o apoiam nos parece uma variante do que
foi "o grande acordo nacional implementado
pelo general Lanusse na Argentina. Aquele

acordo era uma frente de toda a burguesia
com a burocracia sindical., que tinha como

centro a proposta de redemocratização e
retirada dos militares do cenário político. Em
nosso país. devido à própria desorganização
da classe operária, os trabalhadores ainda não
foram chamados a participar de qualquer pro-
posta política de maior escala. Além de que,
no Brasil, a Frente não surge a partir do go-
verno. mas contra ele. '

Por isso a Frente Nacional pela Redemocra-
tização - FNR, que tem como figura central o
general Euler Bentes Monteiro. é. na verdade. a

tentativa sui-generis de um grande acordo da
burguesia para a volta ao Estado de Direito.

Basta ver que dela participam grupos milita-
res. como o MRD, políticos como o Senador
Magalhães Pinto. ligado ao capital financeiro,
o ex-ministro Severo Gomes. representante da
indústria nacional e até mesmo o senador Sa-
turnino Braga. que se têm declarado a favor da
construção de um Partido Socialista.

Dessa maneira. o próprio objetivo. dessa
frente vem variando de acordo com a posição
que cada um desses grupos expressam: al-
guns buscam apenás pressionar o governo
para que este acelere o ritmo das aberturas,.
aceitando, inclusive, compor com o candidato
oficial. se este se comprometer a realizar refor-
mas satisfatórias. Outros parecem dispostos
- partindo das declarações que estão sendo
feitas publicamente - *a "virar a mesa" para
impedir a posse do chefe do SNI.

E preciso ver qual a alternativa que vai se
impor. E isso dependerá não apenas das diver-
sas forças que compõem a frente, mas, tam-
bém das atitudes do general Figueiredo.

COBRAS E LAGARTOS

Outra coisa muito importante a ser analisa-
da. é que não podemos descartar que o impe-
rialismo venha a participar diretamente desta
frente pela redemocratização. seja através do
senador Magalhães Pinto. seja através de
outros políticos ou mesmo de militares. O fato
de que a frente tende a englobar diferentes se-
tores burgueses explica as próprias divergên:
cias quanto a que candidato deve ser levanta-
do para as eleições indiretas: se Magalhães,.
se Euler, se Ulisses Guimarães.
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As divergências expressam a disputa para
saber que setor dominará o processo, quem
dará o ritmo e a tônica a esta frente democráti-
ca. O imperialismo não tem nem pode ter con-
fiança no general Euler Bentes Monteiro já que
este,desde há muito,é conhecido por suas posi-
ções alvaradistas e poderia apoiar-se nas
forças armadas para tentar no Brasil uma va-
riante da experiência peruana. Daí, diante de
um possível perigo de nacionalizações das in-
dústrias imperialistas, o capital internacional
prefere a manutenção da candidatura de Maga-
lhães Pinto, mais de acordo com os seus inte-
resses.

Ao mesmo tempo os setores burgueses
igualmente anti-estatizantes,. mas não ligados
ao capital financeiro, lançam a proposta de
Ulisses Guimarães como candidato. E preciso
ver quem vai se impor.

Até agora o programa da frente não difere
muito do apresentado por Magalhães Pinto. É
um projeto de aberturas mais rápido e que vai
além do projeto Geisel-Figueiredo., mas que
não pretende a volta total, imediata e sem res-
trições das liberdades democráticas. Isso não
significa que esse programa não possa evoluir,
caminhando um pouco mais para a esquerda,
por pressão da própria realidade e do movi
mento de massas.

O PENSAMENTO DO GENERAL

Segundo o coronel ledes Rego. porta-voz do
general Euler, em conversa com companheiros
socialistas em Porto Alegre, a Frente deveria
defender a anistia aos presos políticos não-ter
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roristas, a revisão dos processos dos militares,

a revisão das penas impostas aos terroristas, o

regresso dos banidos e exilados, mas não a

Brizola e Arraes, sendo que os terroristas te-

riam que responder aos processos existentes
contra eles. é

Ainda segundo o coronel ledes, a FNR de-
fenderia a volta à constituição de 1967, mas

não à de 1946. E também estaria a favor de que

se chamasse à formação de uma Assembléia
Constituinte. Mas quanto a queo governo elei-

to indiretamente pela Frente fosse provisório,

o coronel afirmou que "até poderia ser",

embora ainda não tenha uma definição sobre o
probléma.

Quanto à liberdade de organização dos par-

tidos políticos, o general Euler, segundo seu
porta-voz, aceitária até mesmo a legalidade do

PC, desde que nos moldes da legislação da

Alemanha Federal, que limita o número de ca-

deiras de partidos considerados não democrá-

ticos no Parlâmento. E mais: Euler aceitaria

também sindicatos livres, o direito de greve e
liberdade para o movimento estudantil,

propondo ainda a desativação paulatina, mas

não imediata, dos organismos de segurança,
"para não causar comoção", segundo as pala-
vras do próprio coronel. "E concluiu suas pro-

postas falando de uma política de disciplina-

mento do imperialismo, utilizando a seguinte
imagem, "a questão não é expulsar o tigre,

mas manter o tigre enjaulado".

Sem dúvida, é um programa de aberturas,
mas controladas. E que não dá respostas a

três pontos, a nosso ver fundamentais: não

tem uma palavra sobre o nível de vida dos tra-

balhadores e a necessidade de um aumento

geral e imediato para os trabalhadores deste

país. Não coloca a questão da liberdade de

reorganização do CGT - Comando Gera! dos

Trabalhadores - e resume a questão do gover-
no provisório a um mero "pode ser",

Ora, os socialistas, que têm um compromis-

so com os trabalhadores brasileiros, não po-
dem participar de uma frente que se esquece
desses pontos e que além do mais não propõe

uma anistia ampla, geral a irrestrita (inclusive
para Leonel Brizola, Miguel Arraes e mesmo

para aqueles que se insurgiram militarmente
contra o regime), que não pede a legalidade,
sem limitações, para todos os partidos poli:

ticos (inclusive para o Partido Comunista) e

que - pior de tudo - aceita que o presidente

seja eleito indiretamente por um período de
cinco anos. :

E DEPOIS?

A questão do governo provisório (ou do go-

verno tampão) é de fundamental importância,

pois é o elemento chave para a estruturação

de um Estado democrático e de direito,
Significa existir não mais que o necessário

para abrir uma etapa democrática no país. Ou

seja, trazer de volta a legalidade, através do :
fim dos atos e legislação de exceção, da lega-
lidade para todos os partidos políticos, da
anistia e da convocação de uma Assembléia
Constituinte. !
€ tu OQSSO deveser feito sem demora, sem

limitações ou dúvidas quanto à democracia.
Daí, que um prazo de três mesesseja o ideal
para um governo desse tipo.

Estas são algumas questões sobre as quais
os socialistas devem pensar com muita calma.

E medir os caminhos e tropeços da frente que
está sendo proposta pelo general Euler.

Entretanto, ter claro as limitações e os obje-
tivos matreiros desta frente não significa igno-
rá-la. Ou como diziamos antes, os socialistas
não devem ter em relação a ela a atitude do
avestruz. Temos claro que se trata de uma
frente burguesa e que propõe uma democracia
castrada. Mas, ainda assim, desde que possi-
vel, em nome dos interesses da classe tra-
balhadora, devemos fazer acordos parciais
com esta frente, em cima de objetivos comuns,
como por exemplo, pela liberdade sindical.
pelo direito de greve, e mesmo pela anistia e
pelas eleições diretas.

Nos parece que apesar das divergências é
necessário tentar um diálogo entre os socialis-
tas e o general Euler. Um diálogo aberto, onde
nossas propostas sejam colocadas francamen-
te na mesa, e onde tentemos chegar a um
acordo sobre o maior número de pontos possi-
vel, Não integramos esta frente, já que seu progra-
ma não corresponde aos anseios dos trabalhadores e
de nós socialistas, embora possamos realizar acordos
parciais.

Desta análise fica uma conclusão: não deve-
mos cair no sectarismo, ignorando a existên-
cia da frente como um fenômeno objetivo, que
nasce da situação de crise política que o país.
vive, nem caracterizando-a como fazem alguns
grupos esquerdistas de "a outra face da dita-
dura". Mas também não podemos cair no opor-
tunismo, dar nosso apoio cego e irrestrito a
um projeto elaborado pela burguesia e que não
garante amplas liberdades para os trabalhado-
res e seus partidos. j
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_PRÁTICASINDICAL __

DA CHAMINÉ
É preciso manter a chama acesa, apesar da tem- (O texto abaixo foi redigido por nosso com-
peratura soprada pelo capitalismo, apesar da Panheiro E. Santiago, operário metalúgico
revolta e da náusea que nos causa a re- em Santo André)
pressão.

A posição destacada, assumida pelas direções sin-
dicais de São Bernardo, Santo André e Santos na
luta pela reposição salarial, dando exemplo para to-
das as outras categorias profissionais, recoloca nossa
classe metalúrgica na vanguarda do operariado bra-
sileiro, no que respeita a prática sindical e marca
profundamente níveis de comportamento, que rom-
pem com um passado de quase estagnação das lutas
reivindicatórias. Não será mais possivel voltar atrás.
Que esse passado recente e, por isso mesmo, muito
vivo na memória de todos, sirva apenas como adver-
tência para que não se cometa errós que precisamos
evitar a todo custoe não fazer da posição assumida
uma posição privilegiada que poderia nos levar a um
isolamento de tipo elitista, que arruinaria o movi-
mento Operário como um todo. Precisamos conti-
nuar estendendo as mãos em tom de igualdade aos
nossos companheiros de outras categorias,
continuar afirmando que estamos juntos na mesma
luta, dando demonstrações de solidariedade. E preci-
so ter consciência de que a mudança é profunda,
tanto que, desde a redação de boletins convocatórios
para assembléias, até pronunciamentos em jornais,
as posições terão que pautar-se sempre por essa
independência demonstrada na luta pela reposição
salarial dos 34,1%. Se por um lado essa etapa do
sindicalismo marca definitivamente uma divisão no
tempo, dado que pessoas ligadas a própria adminis-
tração do Estado tem falado em amadurecimento
político-sindical, por outro lado isso fará com que
reforcemos cada vez mais a nossa democracia inter-
na, sem medo da crítica construtiva que só traz o
aperfeiçoamento. *Na. ânsia de construir,/ muitas
vezes, alguns companheirôsS"externam pensamentos

" que eu não classificaria de errados, pPôrquê não pre-
judicam o conjunto das propostas apresentadas, mas
não deixam de ser destoantes. Há pouco tempo, um
companheiro disse no nosso sindicato, que talvez es-
tivéssemos nos colocando acima das mass, criando
foquismos. A frase é correta, mas cologada, a meu
ver, no momento errado, porque eu en
colocar acima das massas é falar em seu nome, e em
seu nome tomar decisões sem consultáfias, e sem ter
representatividade para isso, fazer patgotes que não
correspondem aos interesses do povo,
O queocorre entre nós é justamente o coritrário:

nós convivemos nas fábricas e trazemos para o deba-'
te os anseios dos nossos companheiros. Essa situa-
ção, ou melhor, essa forma de atuação, tem feito
com que a direção do Xnosso sindicato promova

- rior;

reuniões sucessivas com as bases e só tem tomado
decisões 'a partir de aprovação das assembléias.

Logo, nem a diretoria, nem as comissões, estão se
colocando "acima das. massas, pelo contrário, estão
traduzindo e encaminhando suas propostas e esse é o
caminho certo: a criação e promoção de debates a
cada vez mais amplos, para que aumente o compare-
cimento aos sindicatos que é ainda bastante peque-
no, É preciso que se explique e até justifique, em
parte, a falta de compreensão mais ampla de gran-
des: contingentes de "operários, que faz com que te-
nham um comportamento que eu não elassificaria de '
alienado (porque há interesse na busca de informa-
ção), mas, de certa forma um pôuco alheio ou teme-
roso. A pergunta que se coloca é a seguinte: quais as
causas desse comportamento? Penso que isso ocorre
porque a grande maioria de nós é originária do inte-

São Paulo e dos demais estados do Brasil,
apegados e.trabalho rural, onde o regime de semi-
escravidão ainda permanece, onde as informações
chegam mais lentamente, onde a justiça tarda ou
nem existe para atender os interesses dos camponeses
que ousam lutar por um pedaço de terra onde pos-
sam trabalhar e viver em paz. Então, ao se transferir
para a cidade, passados .os primeiros meses de adap-
tação, o ex-camponês percebe que deu um salto
quantitativo, 'ou seja, passou, a: ganhar um pouco
mais. E como não tem consciência de classe forma-
da, porque essa consciência só se alcança muito len-
tamente dentro de grandes centros industriais, o ex-
camponês, que desempenhava antes um papel subal-
terno, e jamais pensava em intervir na marcha
da história como elemento transformador da socie-
dade e impulsionador do progresso, pensa que já
conquistou tudo o que precisava, se alheia à luta,

, não comparecendo ao seu sindicato porque, tendo
sido marginalizado à força, por interesses do latifun-
diário, continua marginalizado por condicionamento
mental.

Assim, as grandes massas trabalhadoras ainda não
tem uma idade operária, porque isso só se consegue
através de gerações, nos centros urbanos. E o condi-
cionamento mental é alienatório na medida em que,
mesmo com o passar do tempo, o operário espera
que alguém faça por ele aquilo que ele deve fazer,
aceitando o paternalismo que não o estimula a lutar.
Dentro dessa ótica que limita suas aspirações mais
urgentes e como faltavam-lhe informações sobre as lu-;
tas sindicais nos grandes centros industriais, ele acha
que já atingiu os objetivos máximos e passa, então,
a uma acomodação, porque não percebeu ainda que

ao chegar aqui ele veio engrossar 'o exército de tra-
balhadores que devem lutar para se libertar da
opressão do capital. Não obstante isso, os meios de
comunicação, sobretudo a televisão, são tremenda-
mente "alienados e o operário, ex-camponês, supõe
que está bem informado ao ver o Jornal Nacional
que é o pior de todos os informativos da TV, em-
bora seja o que atinge a maioria dos lares brasi-

Ao utilizar os chamados horários nobres para
transmissão de telenovelas de baixo nível cúltural,
eles tem consciência de sua má fé ao tirarem a aten-
ção dos companheiros e companheiras dos. proble-
mas da fábrica e do lar, passandoessa atenção para
"problemas" de "personagens dos fantasiosos
enredos de novela classe-média alienada.

Eles sabem que isso é doutrinação e insistem nisso
porque assim fortálessem cada vez mais um sistema
que protege o patrão e oprime o operário. Tentei
explicar em parte (sem me aprofundar no assunto) a
pouca participação de uma parcela maior de operá-
rios em seus organismos de classe e cabe então àque-
les que tem alguns conhecimentos a mais, ter conhe-
cimento desses fatos e, sobretudo, ter paciência com
a grande massa de companheiros, que ainda não
comparecem, 'e empreender com tenacidade e cora-
gem a tarefa de conscientização. Existem ainda mui-
tos outros itens nocivos usados para manipulação da
vontade do povo, dos quais cito tr&&: a música im-
portada, o baixo jornalismo e o futebol que ficará
para outra oportunidade; hoje finalizo
acrescentando que quando Jorge Amado escreveu
"Os Subterrâneos da Liberdade", deu ao terceiro
volume da série o subtítulo de "*A Luz do Túnel,
que previa talvez uma aurora de liberdade, isso faz
"muito tempo e a liberdade plena nunca chegou..

Atualmente, tem muita gente falando que vê uma
luz no fim do 'túnel. Tenho serissimas suspeitas de
que estejam vendo miragens, tenho quase certeza de
que isso seja apenas uma utopia. E possível que essa
luz seja apenas a claridade de uma vela, mas não im-
porta, por pequena que seja a luz da vela, ele brilha,
aparecendo na vasta escuridão desse deserto de
idéias que transformaram nosso país. E preciso, en-
tão, segurar essa vela para queela não caia, é preci-
so manter a chama acesa apesar da tempestade so-
prada pelo capitalismo, apesar da revolta e apesar
da náusea que nos causa a repressão policial. Nós
continuaremos no caminho da Paz.

E. Santiago (Operário metalúrgico)

Peat

RECLAME DO PATRÃO,
RECLAME DO GOVERNO. A
BOCA DA CHAMINÉ É PA-
RA ISSO. ENVIE NOTÍCIAS
DE SUA FÁBRICA, DE SEU
SINDICATO.

No ABC a greve foi massiva, mas em São Caetano do Sul
somente a Mannesmman parou. Na GM os trabalhadores
não fizeram greve porque confiaram na argumentação dos
chefes de seções que afirmaram: "se em São Bernardo
houver aumento aqui também haverá".
Enquanto "estourava" o movimento grevista, o presiden-

te do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul fa-
zia a seguinte declaração: "graças a Deus está tudo bem na
minha área. Aqui o pessoal não faz greve, os trabalhadores
estão bastante satisfeitos", Com esta afirmação, este diri-
gente sindical mostra que da parte dele o trabalhador nada
pode esperar.
Os companheiros da Mannesmman iniciaram uma parali-

sação, porém não conseguiram levar o movimento adiante
porque o Sindicçlo não interveio em nada, deixando os tra-
balhadores perdidos e sozinhos. Na GM a diretoria da firma
atixou um boletim interno nos quadros de aviso que dizia
ter havido uma negociação entre o Sindicato dos Metalúur-
gicos de São Bernardo do "Campo e Diadema «com Sindi-
cato Nacional de Veículos e mais alguns empresários.Dizia,
ainda, o comunicado que, considerando a boa vontade de
seus emgge ados, a GM daria o mesmo aumento. A dire-
toria do Sindicato só ficou sabendo do acontecido quando
a empresa os avisou.
Enfim, companheiros, essa disposição da diretoria do

Sindicato de São Caetano do Sul mostra que os trabalha-
dores desta cidade, não podem contar pelo menos por en-
quanto, com seu órgão de representação.

Versus
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EA GREVE?

Por Júlio Tavares, da Coordenação Nacional da Convergência Socialista

A luta por organizações livres da tutela do Estado, a independência

dos sindicatos, se combina com a luta pela construção do Partido

Socialista

O sistema instaurado em nosso país desde 1964,

mesmo com todas as modificações que passou em

seu transcurso, manteve invariável um fator básico
de sua política: este é justamente o que diz respeito à

classe trabalhadora. E essa política tem sido a pedra
angular do regime autoritário. A exploração desen-,

freada dos trabalhadores, os aumentos de salários

abaixo do aumento do custo devida. E para isso

não é necessário somente manter os sindicatos liga-

dos ao aparelho de Estado, mas também aprofundar

essa dependência. Assim, foi elaborada uma série de
leis que tiraram dos trabalhadores os mínimos direi-
tos. Uma das idéias mais trágicas para a classe e

para a democracia é a lei 4.330, a chamada "lei da
greve". Como dizem, o AI-5 dos trabalhadores.

REPRESSÃO NABOM BRIL!

Na Bombril, além de um ritmo violento de trabalho, sé
rios problemas de segurança, salários miseráveis, os operá-
rios são mandados embora mesmo que os motivos não me-
reçam justa causa. 1 !
As coisas estão ruins assim, porque a Bombril é da ca-

tegoria dos abrasivos, o que significa que os operários per-
tencem ao sindicato de abrasivos.
O que é este sindicato?
E totalmente pelego! Tem como presidente um patrão.

Seus diretores são indicados pelos patrões, quando deve-
riam ser eleitos por nós para nos unir e defender.

Dentro da BB a insatisfação é enorme. Agora, de uns
tempos para cá, com as greves acontecendo em todo o
ABC, a gente também gostaria de participar e começamos,
todos, a discutir a possibilidade de também entrarmos em
greve. Duas companheiras nossas, sentindo a importância
da nossa união e da greve, traziam notícias de outras fábri-
cas e papéis que diziam da necessidade da gente entrar em
greve. Infelizmente nossos patrões contam com seus "de-
dos-duros" TIG não perderam tempo para entregar as com-
panheiras. Elas foram chamadas no Departamento Pessoal
e despedias por Justa causa. Aí está o detalhe: sem justa
causa. E por que? Porque os patrões ficaram com medo da
nossa união dentro da fábrica chegar ao ponto das outras ©
fábricas do ABC. £
Sabemos que, se nossa união fosse maior, eles não te-

rgam despedido as companheiras. Por isto nossa luta con-
tinua!

Companheiras, sentimos muito sua punição, pois sabe- "
mos das dificuldades que irão enfrentar. Mas uma certeza
nós temos: muito em breve nossa força não permitirá que
isto aconteça com outro de nós.

Mariá Angela

Foi justamente esse fator invariável que possibili-

tou os milagres que favoreceram os burgueses e o

capital financeiro, com algumas migalhas para as

classes médias. Esse milagre era a miséria de muitos.

Não foi por acaso que a época do grande milagre foi
a época da grande repressão.

A combinação disso criou um certo nivelamento

entre os trabalhadores, um nivelamento por baixo,

um nivelamento da miséria. E a necessidade, quando
é de todos, é um grande fator de unidade. E quando

os que determinam a política salarial se esquecem de
ouvir, criam-se as bases para novas formas de luta.

Foi esse o processo que se deu. Os trabalhadores

já vinham háalgum tempo dando indicações de uma

"certa recuperação "de forças. Aconteceram greves

parciais e localizadas, maior comparecimento "aos

sindicatos, maior segurança das direções não pele-
gas. A classe estava acumulando forças. Devagar.

Molecularmente. Mas, sem dúvida, acumulando for-
cas.

O fator objetivo, sem dúvida, foi determinante;
mas o subjetivo também teve um peso importante,

não só para o início do processo, mas também para

o seu próprio desenvolvimento e seus resultados. Em
todo o processo de preparação anterior, a classe foi

pressionando - direta e indiretamente - suas dire-
ções. Com isso foi fazendo suas experiências com

elas, entendendo sua disposição e suas limitações.
Isso em relação às direções dos sindicatos metalúrgi-

. cos de São Bernardo e Santo André.

Além disso, a classe vive a problemática de uma

sociedade em crise, de um sistema de desagregação,

ou seja, o mesmo curso geral desta, o da negação do

sistema autoritário. Com seus ritmos, suas formas,
suas peculiaridades.

A combinação de todos esses fatores é explosiva.

| 4

Surge a greve. No. primeiro momento integrou os

mais qualificados e depois outras camadas. Isso se
deu porque o grosso do exército industrial de reserva
não é formado pelos operários qualificados, e por-
que estes tem maiores condições de informação, mo-
bilidade e facilidade para conseguir emprego.
De nada adiantaram as pressões e intimidações do

governo e dos patrões. Os trabalhadores não recua-
ram. A sociedade, como um todo, lhes apoiou. Com
isso se rompeu, de fato, a lei de greve. Os patrões
não viram outras saídas que não o diálogo direto, e
tiveram de fazer concessões salariais. No entanto,

" nem todos deram o que era justamente pedido. E
com isso criaram condições para a volta de movi-
mentos grevistas nestas fábricas em curto tempo.,
Isso já começou a acontecer, como é o caso da
Constanta. Explica Marcílio, ex-presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Santo André:
- o que aconteceu na Constanta não foi um acor-

do, foi uma imposição. A fábrica impôs um aumen-
to que deixou a maioria dos metalúrgicos insatisfei-
ta, ou seja, propôs 13% para quem ganha até dois
salários mínimos; 10% para os que ganham entre 4 e
6; 6%para os queganham entre 6 e 8 salários; e 4%
para os que.ganham entre 8 e 10 salários mínimos.

Nesta imposição, Marcílio viu o fator determinan-
te para a nova greve na Constanta. As fábricas que
até hoje não aderiram ao movimento, tendem a ade-
rir, como já acontece inclusive em São Paulo.
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Reportagem de Izabel Rodrigues

200 motoristas de táxi entram em greve em

São Paulo, apanham da polícia e -

perguntam...

"MAIS AFINAL, QUE SINDICATO É ESSE?"

O desabafo é de Luis Antônio de Souza, há doze anos

motorista de táxi em São Paulo, ainda quente do movi- "

mento de protesto realizado na madrugada de 4 de junho,

quando mais de 200 motoristas depredaram seu sindicato

e promoveram uma passeata nas principais. avenidas da ci-

dade, solicitando aumento das tarifas e melhores condi-

ções de segurança no trabalho: $

- O aumento foi aprovado no dia 17 de maio e o sindi-

cato nem tomou conhecimento: foi preciso esse movimen-

to todo para que o prefeito assinasse os 35%, explica

Luis, enquanto vai driblando o intenso trânsito da 23 de

Maio. É na cabeça os.cálculos de quanto. esses 35% repre-

sentam de aumento real: * Naverdade, o aumento foi só

"de 15%; 20% corresponde à gasolina, que subiu há três

meses atrás. Agora veja: uma lavagem de carro, que cus-

tava Cr$ 50,00 no ano passado, subiu para Cr$ 120,00. O

óleo, que custava Cr$ 10,00 ou 12,00, subiu para Cr$

35,00. O que é que sobra prá gente? foo ee

Prestação - do carro, despesas com manutenção e licen-

ciamento, e a tensão nervosà de nove ou dez horas diárias

na direção. 'E mais a fiscalização (ou perseguição) -do

D.S.V. e do DETRAN, sempre de olho nos motoristas de

táxi: i
- Se tiver um pára-lantfa sem pintar eles apreendem os

documentos e multam o carro. Não deixam passar nada.
Faço Cr$ 400,00 por dia, mas tirando a gasolina, óleo,

manutenção e tudo, sobram Cr$ 100,00 ou :Cr$ 120,00 li-

vres. Se eu trabalhar todos os dias, inclusive sábados e do:

mingos, dá uns Cr$ 3.000,00 ou' Cr$ 4.000,00 por mês.

Compensa?

. Era a pergunta que se faziam os demais motoristas na

porta do seu sindicato, na Rua Taguá, 102, na manhã de 6
de junho, comentando o aumento que veio pequeno, -com

atraso, e obtido à custa de pressão (e até prisões):

-> Estão dizendo aí no rádio queo táxi subiu demais.
Sobe gasolina, sobe tudo, e a gente nada.

- Se a gente pega uma corrida de Cr$ 40,00 e volta va-
710, é prejuízo. Sair da zona sul já é prejuízo,

Ninguém sabe explicar de onde surgiu a palavra de or-

dem: GREVE. Sabem apenas que o descontentamento era
geral, e que a **greve branca" da madrugada de domingo

expressou profundamente os sentimentos de classe dos

35.000 motoristas São Paulo, "* E

Também não sabem dizer como e por que Rogério

Atorre está à frente do sindicato há 6 anos, reeleito para

um mandato de três anos e candidato novamente às próxi- :

mas eleições, a serem realizadas entre 26 a 28 de junho.

Diplomata, cafezinho, cigarro, sorrisos, o Presidente
nos repete às mesmas explicações exaustivamente dadas a
todos os jornais, desde que 'O deseententamemo dos seus

associados se tornou público: a culpa foi do CIP, da bu-
roeracia do CIP, da morosidade do CIP, da papelada que

passa pela expedição, pelos protocolos.
- Isso mexeu com a sensibilidade do pessoal; Ma" eu

não tenho culpa. 2
- E a segurança no trabalho noturno?

- O pessoal anda assustado há uns três meses, coinci-
dentemente, três motoristas foram assassinados. Estamos

fazendo barreiras policiais em lugares afastados, em pon-

tos estratégicos, para identificação do passageiro e do
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motorista. O táxi é uma presa fácil, e depois São Paulo é '

uma cidade agressiva mesmo. Você sabe como é, o trom-

badinha passa e leva.

- E o direito de greve?

- Legalmente não existe. Mas acho válido. Seria uma
maneira espontânea de protesto diante da inoperância do

poder concedente de amparar uma categoria.

Amadeu Provinciali, o popular ""Lua'*, um dos mais

antigos motoristas de São Paulo, não sabe o que significa

"*a inoperância do poder concedente". Nem quer comen-
tar o assunto. Vai buscar no seu carro, estacionado à por- :

ta do sindicato, um saco plástico cheio de jornais velhos,
onde apareçe mais moço, numa foto desbotada:

- Isso eu já dizia há muito tempo - leia aqui, que já

dei muita entrevista: O homem não é racional. Apenas ra-
ciocina dentro daquilo que aprendeu. Onde já se viu ser

governado por ignorantes dentro da administração públi-

ca? O indio é que era feliz. Vivia vida honesta, plantava e

caçava p'ra viver. Não tinha automóvel. Hoje o homem
vai à escola e fica bitolado. Tem mais de 5.000 especializa-

ções, planta grama nas estradas mas não planta comida.
Isso é ser racional? F

- () sindicato não faz nada. Ele tem que representar a

«gente melhor. Ele tem que ter condições de conseguir os,

aumentos. Quem fala é José Mendes Gaspar, 29 anos, há
3 na praça. Nunca conseguiu ganhar, através do sindicato,

ao recorrer das multas aplicadas injustamente.

- Outro dia fui multado na praça João Mendes, em

Cr$ 170,00, enquanto um passageiro desria e outro subia.

Dirige 10 a 12 horas por dia, sai da Penha, onde mora,

às 6 da manhã e só pára à noite, Não sabe ainda em quem

vai volar nas próximas eleições do sindicato. *
- E por que você tem no seu carro a propaganda da

chapa do Rogério Atorre?

- Não sei. Não fui eu que coloquei. Acho que fiquei

parado aqui na frente e eles aqui do sindicato colaram este
plástico no meu vidro.

-" UM PRESENTE

PARA

O PRESIDENTE

Pela primeira vez na história do Hospital
dos Servidores do Estado, no Rio, os médi-
cos realizaram uma assembléia gpral. O
fato aconteceu 24 horas antes da visita do
presidente Geisel àquele . hospital
para inaugurar um ambulatório. Cerca de
150, dos 208 médicos-residentes participa-
ram da assembléia. Foi o início da campa-
nha dos médicos residentes visando
conseguir um aumento para cinco salários
minimos. 0 movimento pretende atingir to-
dos os médicos residentes do Rio (cerca
de 3.500) que ganham em média entre Cr$
2.500 e Cr$ 3.800. dla
Só com a mobilização é que se conse-

gue conquistar na prática o direito de reu-
nião. Os médicos residentes estão dando
um exemplo.

(Mário Augusto Jakobskind -- Rio)

OHUMOLR

DOSPATROES

Quando eu fazia a cobertura da greve no
ABC -para o boletim Versus "Convergência,
guvl esta na sala de imprensa da Mercedes
enz:
(contada pelo assessor de imprensa da

empresa, um homem alto, bem vestido, e
de língua solta) f
- Repórter, você sabe qual a diferença

entre urge pizza e um judeu? $

- É que a pizza não grita quando vai
para o forno!
Ninguém achou graça. A Mercedes

3enz, que é tida como um ninho de nazis»
tas, poderia até pensar, depois dessa, em
contratar o carrasco Franz Wagner para o
seu departamento de relações públicas. O
humor dos patrões é lamentável. (OBF)
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Fernando Kolleritz -

Fernando Jordanense foi enterrado a 18

de janeiro de 1977, no Araçá, com uma li-

cença especial, sob o epitáfio de uma frase

sua- : «Deste povo já tão pobre, em dia

trigêsimo-primeiro, roubaram a alma». In-

telectual obscuro que, sabia-se, permanece-

ra preso no Tiradentes quatro anos e nunca

mais fora visto por seus companheiros,

amigos e parentes, havia acabado de come-

ter suicídio em sua casa na Freguesia do O.

Estranhamente, nada dos eventos referi-

dos no «Diário» parece remeter à realidade.

Não se lhe conhecia namorada nem amante,

não se sabe quem poderia ter sido o Chico,

muito menos o Pe. Antônio, os pais haviam

morrido durante a sua prisão.

Apenas, segundo o testemunho dos vizi-

nhos, o jovem exigia deles, com veemência,

que falasse do seu passado, das suas lutas,

esperanças e dores cotidianas, Queria saber

detalhes, o jeito dos beijos, a cor e o pen-

teado dos cabelos, a condução e o trabalho.

Não o consideravam louco, apenas não sa-

biam do que vivia, estranhando a evidente

fálta de emprego fixo.,

Recebi o caderninho, uma espécie de

agenda, pelo Correio, junto com uma carta

onde me pedia públicação urgente - «de

maneira a dar o mais amplo conhecimento

do estado de espírito em que me encontro».

A demora em publicar foi independente da

minha vontade, a

Restará ao leitor. decidir se .a lógica-

subjacente às fantasias- é, ou não, a ló-

gica da loucura.

Permiti-me inventar um titulo.

2/2/76 1. Pouco a pouco o nosso exército foi dizima-

'do. O número dos traidores - os que não

suportaram o medo e a dor - Toi demais".

Refugiei-me da traição, entre os meus, nesta

Freguesia cujo nome devo calar, filhos de ban-

deirantes de velha estirpe, assim mesmo gen-

te simples. Aparentemente sozinho desprego

alto o estandarte da luta; aparentemente, di-

.l
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80, porque sei que, nas trevas, figuras anôni-

mas compõem, ao meu lado e sob o meu co-

mando, a resistência, aguardando a sua hora e

vez. Preciso somente das palavras justas,

incandescentes, que alimentam a fé e nutrem a

coragem. ;

Lerei proximamente «Maria Pineda»na praça

da Matriz. t

10/2/76 2. Por tudo isso, por me terem com as côn-

fissões, com as relações, arrancando minhas

verdades, não posso ir te ajudar nos negócios

apesar de tudo o que te queria daremamor e

afeto nesses anos idosos que carregas com

tanta fibra.

28/2/76 3. Não entendem porque sumi da Redação

onde a tão duras penas conseguiste-me o

emprego ? Reparaste ? A ausência do povo é

tão grande: fabricaram nesses anos um imen-

so silêncio aterrorizado. Baratearam cada vez

mais as vidas. Revelou-se, com o arbítrio,

uma completa e total falta de apreço pelas

pessoas. Algo insuportável. Somente a amo-

ralidade em que decaimos o permite.

1/73/76 4. Aconteceu finalmente. Das borduras do

sertão nordestino o exército camponês, em

um estratégico e decisivo movimento de en-

volvimento, tomando por atalhos só dele co-

nhecido, desviando-se sempre das tropas ini-

migas lentas e burras, de Mato-Grosso de-

sembocou inesperadamente diante das portas

de São Paulo. A burguesia não teve senão ren-

der-se. A

O cortejo vitorioso dos malditos da terra;,

mlhares e milhares de guerrilheiros esfarra-

pados, descalços de alpargatas de couro

crú, de garrucha e foices no ombro, veio su-

bindo o vale do Anhangabau. Apeiara de «Ja-

cobino»; o meu cavalo branco, nó início da

marcha triunfal e tomara no colo uma crian-

ça preta que «entre a multidão de trabalha-

dores em delírio-estendera-me os braços. Le-

vando assim o «Jacobino» pela rédea, a sua

crina branca caindo quase sobre o asfalto,

aproximei-me para tomar as chaves da cidade

que Júlio de Mesquita Filho trazia em almo-

fada de cetim vermelho.

Trata-se agora de construir a felicidade.

5/3/76 5. Dizem que o camponês está acostumado a

sofrer. Pois é, é este o crime. Ouve-se debaixo

MOIKANO

IRIE

da carnaúba, do chão seco, subir um murmú-

rio milenar de desespero que não se faz luta.

Esta dor é tão espessa |, que nãoé falada, é dor

calada, dor muda, Muitomenos escrita. Quem
é capaz depôra fome em parágrafo ?

10/3/76 6. Sabe, era acima de tudo, um pequeno-
burguês humanista. Educaram-me ha idéia
de que os homens eram iguais entre si; a liber-
dade era chama; da aurora dos tempos, da
escravidão antiga, do obscurantismo medie-
val, até nossos dias, brilhara cada vez mais
forte. Foi difícil tirar isso da minha cabeça.
Tiveram primeiro que tirá-lo do meu corpo.
Meu humanismo não resistiu à tortura.
Ocorpo cagado de escremento, que o choque

eletricolexpulsa, rejeita ao mesmo tempo a
Igualdade e a Fraternidade. Pendurado no
pau procurava encarar o torturador para que
se apiedasse do seu Igual A procura da Reci-
procidade também jorrou o surpreendente
apelo a Deus («pelo amor de Deus») da parte
de quem não acreditava a quem talvez acre-
ditasse. O corpo que 'se retesa admite enfim
que há outras violências do que a das massas.
O grito assina todas as pazes, mesmo a da
vergonha. Os músculos e os nervos que sal-
tam, a coluna dobrada, traem a civilização.
Eis que o corpo, em horas, abdica da milenar
consciência, trae a civilização. Minto, mãe,o
que não me perdoo não é ter traído a civili-
zação, mas os companheiros.

15/3/76 7. Não te procuro porque não te quero próxi-
mo à minhà impotência. Os médicos afirmam
que com o tempo voltarei a ser homem. Dei-
xe chegar este tempo. Não é esse o homem
que amavas. Amavas o homem que em ti arran-
cava prazer e gozo, Deixe a vida reconciliar-
'se com meu corpo.

Morro todo dia de fantasiar a sua nudez,
s seios soberanos mais brancos que pombos.

17/3/76 8. Voltou o tempo das alamedas. Mandei ven-
der todos os carros no estrangeiro. Aqui, as
ruas voltaram à calma, brilham sob as folhas
de plátano; de vez em quando, vagarosa,
passa uma charrete, esgueira-sé uma bicicle-
ta. Foi a melhor lei que fizemos: todo dia ca-
da patriota planta três árvores. As ervas estão

subindo pelos prédios. O Martinelli está
florido de glicínias, lilás e brancas. E verdade
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que, em se tratando da Secretaria dos

Assuntos Amorosos não se poderia dei-

xar por menos. 2

9. Comecei aqui no bairro um curso de

alfabetização. Tem uns "trinta alunos,

principalmente mulheres, manicures,

donas de casa, empregadas domésticas,
uma tecelà aguardando nenê.

S/4/76 110- O padre da paroquia anda me sondan-

9/4/76

11/4/76!

12/74/76

26/47/76

30/4/76

do. Pediu-me que fizesse um levantamento |

das necessidades do bairro, indo de casa

em casa. A igreja é pobre, explicou, e este

trabalho lhe irará conforto espiritual, meu

credo não lhe importava. Há reciprocida-

de nisso, também o catolicismo dele não

me afasta; surpreendi-me apenas em saber

o meu desespero tão a descoberto. .

11- Camaradas humoristas brasileiros,

vosso talento não basta e tendes rivais

incomparáveis. Talentos inalcançáveis.

Rindo, fizeram o marido torturar a mu-

lher «já que não acreditava na santidade

da família» e por «respeito a simetria» a

mulher torturar o marido. Fizeram, usan-

do corrente elétrica pela cela molhada,

dansarem nus os seus subversivos e con-

cordaram em uníssono que o' bailarino,'

entre eles encontrado, era realmente o

mais talentoso. «Nada como a vocação

artística» afirmavam .Fizeramo cantor "de-

sesperado cantar «cantos de esperança».

Quando não queriam que fossem ouvido:

os gritos, não se encontrando a mão um

pano para sufocá-los na goela, exigiam do

torturado que não gritasse para compro-

var a macheza. Testando o internaciona-

lismo dos presos, pediam-lhes entre duas

sessões de pau que se perfilassem , e nús, o

sexo ridiculamente encolhido, cantassem o

hino revolucionário; e se faltasse a voz ou a

memória ou o alento para cantar, surra-

vam-nos pela deficiência ideológica. Do

Inferno que admitiam ser a OBAN diziam

ser os anjos'caídos. Admiravam e elogia-

vam em altos brados a virgindade anal,

nos quais tentavam enfiar bastões de bor-

racha no reto.

Nãovos quero humilhar com a abun-

dância das provas, nem devem os amigos

acabrunhar-se com aquelas longas sessões

de humorismo, indício apenas de uma leve

patologia ,do homem cordial. Que cordial

mesmo vos seja o meu abraço.: a

12.Ouve-sena asfixia dacidadeo nivodos

que caem na armadilha. A cidade, uma!

imensa arapuca. A palavra quando a dor é

total, inteiro o desespero, parceliza e par-

cializa. A palavra escolhe uma dor, uma

rua invadida pela água, um acidente,

quando tudo é enchente, abuso, vilepên-

dio. A palavra discrimina; mas o próprio

da dor é seu corpo inteiro, penetrar a

inteireza da alma, alquebrar a pessoa no

seu todo, arruinar todo um povo, sujar

uma época. Os preços são uma afronta; o

salário, uma injúria.

13. Tive hoje o primeiro estremecimento

sexual, propriamente genital desde os dias

da prisão. Como isso se deu me enche de

vergonha e permanece, mesmo a ti ou

talvez sobretudo a ti, inconfessável.

14. A noite fico nos botequins mais ouço

do que falo., Mané, o marceneiro mineiro,

levou um longo papo comigo ao mesmo

tempo cínico e revoltado. Afirmou estar

pagando prestações de 13 compras dife-

rentes. «A geladeira levaram ontem mes-

mo. Faltava pagar uma prestação. Nin-

guém tinha para emprestar. Também que-

brei todinha por dentro». Discuti que tal-

vez estivesse comprando demais e que os

juros dobravam o valor da compra. «E

minha sogra que compra. A casa é dela.

Tenho que cumprir».

15. Admiro o Filipe escrevendo os edito-

riais do jornal da burguesia e citando

Lenin depois na Faculdade. Esta elastici-,

8/57/76

.. 92

dade de consciência me confunde: uma

salada de Frias e Marx. Os consórcios, os

carros, a fumaça e o Óxido de carbono.

Não consegui andar em São Paulo sem que

você me desse a mão. Parecia que os sinais

nunca abriam para os pedestres. Odiei as

pontes, os viadutos. Custei à entender que

nesses anos haviam construido uma cida-

de para carros. Deixei o Volks no meio da

rua engarrafada, a porta aberta, esquina

da Rebouças e da Brasil. Deve estar no

DSV, às suas ordens...

16. Tentei, Sr. Comendador, viver em paz

e conformar-me com e regime. A guerra

veio procurar-me no meu refúgio: rufares

dos tambores da fome e da miséria. Eu lhe

aconselho: renuncie, A renúncia é a única

escolha dos prepotentes, a menor indigni-

dade possível... As culpas se hierarqui-

zam: o sargento tortura porque o coronel

ordena porque o Senhor garante. É verda-

de que não apenas os caminhos verticais

das culpas existem; há os horizontais, o

jornalista que cala, o padre que não prega,

o advogado que se omite, o juiz que conde-

na, o cidadão que consente. Essas vias

horizontais, porém, são as vias que o medo

súlca.

17. Revelei ao padre Antônio a minha

condição de último moicano; expliquei-lhe

que bastava uma resistência implacável

mesmo que reduzida a um só indivíduo

para que o edifício ruisse,, para que des-

mantelassem a prepotência e o cinismo.

Confessei-lhe ter sido cir quem jogara do

viaduto do Chá, milhares e milhares de

papéis. picados, em sinal de festa pelo ani-

versário antecipado da vitória inevitável;

8/5/76

17/5/76

28/5/76

29/75/76

3/76/76

4/6/76

36/76

eu ainda que do balcão do Municipal

insultara e desafiara a burguesia; eu que

levara os coronéis a arrancar publicamen-

te os galões em sinal de protesto... Insi-

nuei que a Igreja dele não permanecia

imune à minha pregação. Abriu os olhos

espantado . Perguntou detalhes. «Padre,

se eu lhe pedisse para detalhar o mistério

da.Eucaristia o senhor também não sabe-

ria fazê-lo». Saiu, apressado e assombra-

do, prometendo que viria ver-me mais

vezes. -. -

18. Alma, se soubesse a saudade, e a soli-

dão. )

19. São quinze dias que a água falta no

bairro, o pessoal usa do poço da minha

casa. A prefeitura traz toda manhã um

caminhão d'água que dá exatamente para

meia-hora de uso. Retribuem o Afavor,
apesar dos meus protestos, trazendo pe-
quenos presentes: bananas, tomates, um
prato feito. Chamam-me de professor.
Convidam-me e dos convites abuso. Quero
saber os amores e as brigas.
«Não repare a pobreza». Não preciso por

reparo: nas baixadas e nos lombos dos
morros que cercam a parte mais urbaniza-
da da Freguesia, a pobreza salta aos olhos;
os cães esqueléticos e os gatos sem pelo,
chagas vivas, as crianças maltrapilhas, os
pés descalços, olhos espantados, os pais
arredios e soturnos, desconfiados.
20. Sr. Comendador, os gritos que esca-
pavam da OBAN eram ouvidos pela rua
Tutóia toda; dois cidadãos acharam por
bem reclamar, incomodados no sono, tal-
vez, ou revoltados quem sabe, devidamen-
te presos foram convencidos a calar-se ou
a mudar-se.
O medo reina, senhor absoluto. A esca-

la do medo denuncia o grau da culpa.
Menos medo, mais culpa. O Senhor, imu-
ne por certo àquele sentimento, deve en-
tender a própria serenidade como o indí-
cio mais alto da culpa. O próprio tortu-
radorsente ou pressente o medo. Diziam
mesmo que, como nosso dia haveria de vir
forçosamente, o melhor era sumir com a
nossa raça. Sei que o argumento é ilógi-
co, mas o senhor não irá exigir lógica de,
um simples torturador.
21. A Abril não me pagou o último free;
eles pensam que se vive de brisa ?
22, Houve um Potlach-costume que recu-
peramos do passado «muito concorrido
domingo na Sé. Eu disse a Rosa o meu
último poema, ela em troca me contou as
lendas 'do Século XX; os homens, ela
contou, os que morriam de fome e os que
esfomeavam chamavam-se, igualmente,
cidadãos e tinham os mesmos direitos e os
mesmos deveres.
23. Uma criança, retardada mental, afei-
coou-se a mim. O menino apercebe-se de
mim, me pega pelas mãos, me mostra uma?
bola de borracha furada, vazia, que chuta
quase sempre se desequilibrando e caindo
a cada chute.
24. Uma positividade anima a História
que o senhor, comendador, está fazendo:
a sua força, a sua austeridade, o seu
trabalho, as suas crenças cristãs, a sua
maneira, senhor, de entender o desenvol-
vimento econômico; desta positividade nu-
trem-se os seus aliados, seus parceiros e
cúmplices, -tudo alicerçado sobre o medo.
Com ela se justificam. Por ela se legiti-
mam. Sua renúncia faria a prova de que
nenhuma positividade é verdadeira quan-
do alicerçada sobre o medo, falseada pelo
terror, nutrida de miséria; só a renúncia
farià a prova cabal e pacífica, neste siste-
ma vertical, de que a ordem é o reverso da
mais completa desordem, do alto custo de
vida e do baixopreço das vidas.
Em troca desta renúncia os historiado-

res consentiriam em anistiá-lo e deixar em
branco- mais não podem fazer- os anos do
seu reino. Certo de ser atendido neste justo
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2
reclamo (o que é afinal uma comenda-

doria ?), subscrevo-me atenciosamente...

"25. Os Ministros da Saúde. Que sobre eles

e seus descendentes durante sete gerações

recaiam todas as chagas e pústulas que o

outro em sua sabedoria infinita inventou.

Contabilize-se a doença como forma

eruptiva da violência dos prepotentes so-

bre os dominados. Faça-se presente ao

Ministro da Saúde dos ex-votos, encontra-

dos aos pés dos Santos, igrejas e que

contemple todos os dias a maledição que

ameaça a ele e aos seus descendentes.

26. No mundo todo ainda se fala no auto-

de-fé. Notas são ainda trazidas pelas ma-

rés, mas o redemoinho, o mais incrível

redemoinho de que se tem notícia na

História da Humanidade, tragou o ouro e

quase todas as notas para as profundezas

do Oceano-quase escrevo do Inferno... .

Mandei suprimir a profissão de ascenso-

rista -não é justo que um homem passe a

metade de sua vida engaiolado, escalando

um prédio; o público maneja perfeitamen- .

te os elevadores ou sobe a pé, o que é bom

/ para as gorduras. )

26. Já se morria destas mortes (de fome)

antes de 1964., porém eram mortes inju-

riadas, combatidas. Hoje são mortes con-

sentidas que o cinismo ignora e omite.

Recuso-as. Repudio-as, nada tenho a ver

com isto.

27. O que é, o que é ? Um camponês

desnutrido, analfabeto, face a um senhor

da cidade ? É a massa do que o outro se

faz, é a mudez da sua palavra, o escuro do

seu claro, a curva do seu empertigado.

28. Estou sendo procurado novamente.

Desta vez nem sei do que sou acusado.

Não tenho nada a dizer. Por isso são capa-

zes de me matar no pau. As vezes sofrem

mais no pau os que nada sabem: não têm

, como comprar uma trégua na dor. O meu

segredo, o meu exército, ninguém saberá.

Tentarei não me apavorar: como dizia um

torturador, quem não deve não teme.

29. Reparo que as pessoas que mais cito

são os torturadores. .

30. O País está de luto. Fiz com que todos "

os resistentes passassem a usar tarjeta

preta ou gargantilha ou pulseira de velu-

do negro. A palavra de ordem correu como

chama que se alastra. Tímidos os primei-

ros a se ornarem «com a paramenta de

protesto, depois, cada vez mais numerosos

& mais ostensivos até que a nação inteira

estivesse vestida de preto. No fim cobriam-

se de cinzas e temiam que a vergonha os

tragasse. Lamentavam-se de tereni nasci-

do brasileiros embora fossem campeões do

mundo. Injuriavam a si mesmo, mas o

negro que usavam já era o início de uma

resistência tomando vulto.

31. Deveríamos ter contado o número de

carro na 23 de Maio: teriamos desistido

antes que fôsse tarde.

32. Debaixo de um pé de caju, mais do

que torto, morreu o Capitão; na secura do

maior silêncio mil rajadas de metralhado-

ras úmidas de sangue. A solidão de Yara no

banheiro branco, perfurada de bala, não

era menor. Flor sanguinea do mandacaru

vermelho. A descarga traga o desespero e

a agonia. Te Deum derisório.

Mas o último pensamento do Capitão

foi para Yara, morreu embalado em seus

braços.

33. Como nos perdoarão nossos mortos

termos sobrevivido ? O amante à amante.

A amante ao amante ? Eram falsas as

juras heroicas e apaixonadas.

34. Noite abençoada. Sim, nada houve

nesta noite, ontem, em que te procurei

com medo de voltar a ser preso. Porém

houve a noite abraçada de maior entrega.

Dizes que, impotente, te possuo mais e

melhor do que os outros. Que idéia esta de

casamento ? Justo comigo ?

35. Apresentei-me à polícia para acabar
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de uma vez com todo este medo: Não era
comigo. Estavam atrás de um comum, pu-
xador de carros. Padre Antonio veio junto.
Testemunhou da minha ação «paroquial».
Afirmou que se eu era subversivo ele tam-
bém era. Por isso não retrucou o delega-
do, qualquer dia prendia mesmo os dois.
Mas que, por esta vez, fôssemos beber à
sua condescência. Pe. Antônio fez o brin-
de: «A saúde daquele f... da... p...». .
36. Estava escrito, em mal traçadas li-
nhas, na lousa quando entrei-: «o profes-
sor é um pão». Deram muita risada quan-
do cheguei. Aproveitei o ensejo para dar
uma aula sobre pão. A falta do cujo.
37. No Rio, o morro desmoronou. Soter-
rou uma família inteira. Um excelentíssi-
mo senhor deputado afirmou na tribuna.
Quem pode pode quem não pode se
sacode. É ;
38. O povo brasileiro é prequiçoso, servil e
covarde e tem o regime que merece. Uma
nação de macunaímas. Uma nação de
tamanduá em seus abraços. Amarelos
todos os sorrisos. Não reclamam da con-
dução, dos preços, de nada. Pacientes e
conformados. Quem irá fazer uma revolu-
ção por eles ?. Eu não.

Subi a Consolação hoje a pé: a gargan-
ta irritada, os olhos lacrimejantes. As pes-
soas com a vista injetada, não de ódio,
submissas ao veneno.
39. Guardo no bolso um papel todo amas-
sado: o programa dos trabalhadore. que
norteará nosso trabalho na Constituinte.
40. Está difícil seguir os rumos das coisas.
A História perdeu seu traçado. Socialismo
não há mais: o socialismo haveria de aca-
lentar o coração, não pode ser defendido
apenas com a frieza dos argumentos.
41. Proíbo-te vir aqui de novo. Refugiei-
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me aqui para fantasiar a felicidade dos
teus gritos no amor. Vens e destrói a mira-
gem.

Aliás estou fazendo disso um princípio
de vida, fazendo do imaginário a realida-
de. Madame Bovary da história brasileira.
prédio da História. Fincaram um cartaz
que minha condição te impõe.
42. Não havia outro meio; Era preciso
inventar uma resistência, mesmo que mol-
dada sobre o nosso medo, a nossa insufi-
ciência, a nossa falta de caráter. Foram
primeiro alguns estudantes no campus da
USP. Era uma bela terça-feira de sol.
Sentaram-se no gramado em frente ao
prédio da História, Fincaram um -cartaz
no chão. Greve de fome pela renúncia,
eleições diretas, Constituinte. Membros de
honra, do movimento: aqueles milhares de
brasileiros que não esperaram por nin-
guém e por nada e que já, há milênios,
aderiram à fome como a um destino.
43, O médico olhou, olhou, corisultou,
perguntou. Acabou dando o veredito. "A
limpotência do senhor é psicológica.
Organicamente os efeitos do tratamento
que o senhor recebeu passaram.
Que diabo entende a medicina dessas

coisas ? Reputo impossível localizar com
exatidão as sequelas de um traumatismo
antigo. Que psicanalista que nada y

23/7/76

.

44. Sabes que estou ficando alegre ? Sinto-
me gostado aqui. O pessoal me procurou
para que fizesse a campanha eleitoral do
Chico. «O senhor é uma figura». Recusei,
não quero nada com o MDB compactua-
do, e mais, apalermado. Mas os morado-
res me procuram. As alunas me pergun-
tam. Primeiro desconversei. Pe. Antônio
também me cobrou uma posição. Não
arredei pé do voto nulo. Vote no Tira-

“
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dentes, eu dizia, no Frei Caneca, no Zum-
bi, na: Maria Quitéria, os heróis. estão
todos mortos, na Joana D'Are, no
Duguesclin, contava as histórias respecti-
vas. riam. Na Olga Prestes, na Laura '
Brandão. Não falei de mortes mais recen-
tes porque sou antes de tudo prudente.
Uma resposta me prostrou: o professor
sabe das coisas, mas sabe ajudar ?
45. A porteira não fechou, o trem matou
os ocupantes do ônibus, os corpos espalha-
dos pelos trilhos. Não considero serem de
morte morridas estas mortes, sim de mor-
tes maitadas.
46. Dona Josefina morreu, suicidada. Não
houve velório, nada. Pe. Antônio enterrou
às pressas, às custas da paróquia. Fez de
conis que não era suicídio. Comentam que
não andava bem de juízo desde que o
marido fora embora deixando-a com as
crianças. Não tinha mais sabão para lavar
a roupa, lavava na mão mesmo, na esco-
va e na água, As freguesas reclamavam e
tiravam-lhe o serviço. Matou-se coitada,
padre foi peremptório:- quem matou fo-
ram as freguesas, e chorou.

Mas a história não acaba aí. O covei-
ro. desgostoso com o padre porque este
proibiu-lhe exigir gorjetas nos enterros

ameaçou denunciar o sacrilégio. O filho

mais velho da Josefina, treze anos, jogou-

lhe a pá, com que a mãe fora enterra-

da, na cara. Atracaram-se. Veio radio
patrulha. O sargento: padre, o senhor

agiu o justo, fez o certo, Se este camara-

da sem vergonha aprontar de novo,- o

se: .OF chama que dou um pau nele.

Tortíssimas as linhas de Deus.

Coitado do coveiro, chorou e riu Antô-

nio em "crise nervosa. E me pediu para

fazer a campanha do Chico.: Ando me
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sentindo tão culpado e tão responsável que

acabei aceitando.

47. Dizes que só eu sei te chamar de tu e
de você. Venha então minha amada. Dizes
que os homens te repunham e que quer
viver ao meu lado como irmã. Pois que
seja feita a tua vontade. Não me aguento
mais de solidão.
48. Passei diante de um banco hoje, todo
de alumínio, vidro e plantas ornamentais.
Havia um murmúrio de missa. Assinem

este cheque, meu corpo e meu sangue. Os
funcionários oficiando na fé comum do
dinheiro. Nós fomos os vândalos deste
templo. E deste sacrilégio que fomos cas-
tigados.

49. A Anchieta se cobriu de uma fila de

carros de mais de trinta quilômetros de-

baixo de um sol ardente.

50, Já que estás perto de mim, sinto hoje a

coragem de te dizer o que naquele dia fora

impossível confessar. Foi de homem que

sentira tesão. !

51. Joguei futebol. O time da Santa Mari-

na contra a Associação do bairro (me fize-

ram tesoureiro). Ganhamos longe. Dei

dois chapéus no beque que nunca ele

esquece. A perna doeu e lembrei do tortu-

rador:- «Este nunca mais joga bola».

A minha mais nova irmã ficou em casá

com às comadres. Já sabe mais sobre a

vida do bairro do 'que eu em um ano, a

mulher do professor.

52. Inundações no Recife. Titia escreveu

pedindo pelo amor de Deus e das crianças.
Vendi o Volks. Tenho que acabar o meu
trabalho sobre a literatura erótica e ver se

vendo. Nunca- de tão leviano - passou -me
pela cabeça - assumir ser arrimo de família.
O Recife está uma chaga. Espero o des-

plante das inevitáveis promessas oficiais e
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as não menos inevitáveis especulações.

52. O trabalho ferve. Minha casa virou" ©

uma, meca, assim como a do Chico. A

turma da Arena passou distribuindo brin-

des. Houve também um trabalho protes-

tante, distribuiram camisinhas e pílulas.

«A gente aceita, professor, mais o voto é

do Chico»,

Alma fez da sala um escritório, abriu

um imenso caderno, comprado pela tesou-

raria, e passa o dia inteiro escrevendo as

queixas e os pedidos. Mandaremos para as

autoridades e publicaremos. Serve de pla-

taforma de denúncia para o Chico. Os

estudantes ajudam e atrapalham. Criti-

cam o paternalismo de Pe. Antônio e meu

reformismo. Um dos grupos sugeriu uma

ligação mais «orgânica». Não quero saber

de organismos. Já tenho problemas sufi-

cientes com o meu. Além do mais não vejo

porque me «arriscar para fazer exatamen-

te o trabalho que venho fazendo. Não

quero compartilhar desses segredos. Sei de

mim e da minha força.

53. Designaram cinco representantes para

levar o Caderno à Prefeitura. Entre eles,

eu, pensei em recusar, mas não há jeito.

Jogo é jogo. O professor sabe das coisas,

mas sabe ajudar ? Acuado entre o medo e

o sentimento de urgência moral.

Chico faz seus discursos, com o caderno

sempre à mão. Os olhos dele e da Alma sê

cruzam muito. De repente o ciúme e novo

estremecimento sexual.

54. Pois é, João aquele paspalhão de cu-

jas práticas clínicas meio charlatanescas

sempre tirei sarro, agora meu psicanalis-

ta. Ria nas bebedeiras :- a metade das

minhas clientes, eu como.

Os homens que sãoum problema acho

que vou arrumar um sócio bicha.

Trato de graça, amigo, está em tempo

de sair dessa. Foi fácil ele resumir o que eu

já sabia de há muito. Você se condenou à

impotência, não admite ter falado na tor-

tura, não se perdoa. E isso aí, João, e do

que adianta sabermos agora em dois o que

sabia sozinho ? 7

SS, Pe. Antônio ficou sabendo das bri-
lhantes conclusões de João. O olhar do
religioso se turva de dor quanto falo.
Queres carregar meus pecados, Padre ?
Não percas tempo comigo, vamos a esta
eleição irrisória do Chico. O maldito a esta
altura deve estar cartando minha mulher.
56. Um dos estudantes arriscou outro dia
falar Em Revolução. O pessoal não ligou.
A palavra passou por cima, vazia, sem
peso nem densidade. Assim mesmo, de-
pois o critiquei. Ele me chamou de revi-
sionista, eu a ele de imbecil. Um dos seus
irmãos é daqueles que estiveram na televi-

são, declarando-se arrependidos; talvez

esteja ele querendo resgatar a honra fami-
liar perdida".

57. Titia escreveu agradecendo o dinheiro

mas está desesperada. Nas mudanças per-

deu 'o João, o filho de sete anos. Pe.
Antônio vai escrever a uma Pastoral de lá
pedindo ajuda.

58. Uma veraneio anda circulando em
torno da casa. Peço a transferência de
todo o trabalho para a casa do Chico. -Não

deveria ter me metido nessa. Os estudan-

tes vão sumir por enquanto.

59. Alma vigia minha insônia medrosa.

Não soubemos cumprir o pacto de irman-

dade.  Acariciamo-nos loucamente. Eu

perguntei do Chico. Elá riu forte. Expli-
ca os olhares. Ele me olha quando não
entende minha letra. Eu soletro para ele.

O Chico (ela contou, a danada sabe de

tudo) tem duas namoradas, uma noiva,

oficial, com quem dorme, e uma outra,

escondida, na vila Matilde, que só dorme

com ele se abandonar a noiva.

A madrugada chega e cala os suspiros.

Levanto e inspirado escrevo o texto que

resume as queixas dos moradores e das
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15/8/76

17/8/76

18/8/76

19/8/76

20/87/76

201/81/76

21/8/76

22/8/76

" forço. Quando a dor é

Associações. Pe. Antônio diz que o texto

saiu bonito, poético. Coitado não sabe que

paixões profanas o animam. Estou doido,

perdidamente apaixonado.

60. A veraneio agora estaciona em frente a -

minha casa. De noite ligam o radio alto.

De vez em quando, duas horas, três horas

da madrugada põem-se a buzinar. Pedia'

Alma que se mudasse. Eu dormiria ena

casa dela. *

Foi assim que aconteceu.Chegamos lá.

Debaixo da porta um monte de recados de
um ex-namorado dela. Eu te amo. Te
desejo. Não posso viver sem você. Onde:
estás ?

Veioum ciúme abrasador, misturado de
um tésão enorme. Foi lá em cima dos
bilhetes, os corpos rolando e o grito de
triunfo de Alma e o meu choro convulsi-|
vo... !
61. A minha casa foi vasculhada, tudo
quebrado. Levaram a máquina de escre-
ver. Encontraram o que tinha, coisas do
MDB. A Veraneio sumiu.
62. Pe. Antônio vai embora. Como Padre?
Bem agora ? Pergunto.
Em Santa Catarina. Houve um crime!

terrível lá. Tempos atrás uma mina teve
que parar, não dava mais lucro. Os minei-
ros permaneceram três meses sem traba-
lho. Passaram fome, eles e as famílias, de)
matar os cachorros, de cozinhar capim.
Mais tarde a mina voltou a funcionar; os
mineiros desceram nas galeriàs. Aí, sumiu
um dos donos. Aquele que também era

dono do armazém; os mineiros odiavam-no|
porque durante o desemprego havia recu-!
sado vender fiado. Passa uma semana,
passamduas, três, nada de pistas. Sumiço
completo,

Por acaso, na terceira semana um enge-
nheiro desceu na minha, encontrou o tal
dono, ainda respirando, amarrado, nú, no
fundo de uma gruta, à míngua. Todo dia

os mineiros, mais de cem, e o segredo foi
guardado, jam lá, cuspiam, mijavam em

cima dele. Acabou mesmo morrendo. Os
outros donos, irmãos, querem achar o
culpado e os mineiros acusam-se mutua-
mente. Precisam de mim, não precisam ?
A gente se escreve; não comete nenhu-

ma loucura, um dia tudo isso acaba.
63. Quebra pau na central. Todos nós
somos pingentes deste trem.
64. As mães de santo não nos apoiam,
dizem que nunca viram a gente no terrei-
ro. As comadres da Alma tentam acalmá-
las e persuadi-las.
65. Me pedes para não me meter mais
«nestas coisas». Quatro anos não chegam,
perguntas. Como te explicar que não é a
mesma coisa. Prometo-te resguardar-me
o mais possível.
66. A minha turma já sabe ler e escrever.
Recebi um bilhete anônimo. «Eu amava o
senhor. Mas veio a Dona Alma e sei que
com ela não posso. Agora vou casar-me
com um mosso (sic) muito bom. Seja sem-
pre felis (sic). Sua aluna grata para sem-
pre». Houve festa, flores e bolo.
67. É, como se quisessem e planejassem
apagar toda a humanidade do país. Até
linchamentos se presencia. O esquadrão
sevicia, Motoristas agridem-se a facadas e
porretes.

Assim que as eleições acabarem o MDB
se aposenta. Chico está entusiasmado com
os estudantes. São radicais mas o pessoal,
gosta. Só acha que depois das eleições irão
embora; e irão mesmo. Até eu possível-
mente me mande, não posso brincar de
eremita mais tempo. Preciso ganhar mais.
E para Alma émuito cansativo ter que ir e
voltar todo dia.
68. Durante o amor, Alma diz que me
quer para sempre. Eu continuo tendo que
recorrer ao ciúme. Pergunto quem ela
teve. Como foi. Ela recua, cala, mas eu a

é muito, amamos.

 

Alma chora e peço perdão. Mas sempre sei
que de outro modo não posso. Isso não
pode continuar.
69. Titia não mais encontrou o João. Mi-
nha mãe me quer perto, junto com a
Alma.

70. Vou iniciar o curso com nova turma,
Sábado à tarde e domingo. Quando o pes-
soal pode. Desta vez a maioria é homem,

24/8/76

27/8/76

trabalhadores não especializados, faxme1-'
ros, ajudantes. Fui de casa em casa, de
barracão em barracão. A maioria diz que
não pode ou não dá conta de aprender.
«Minha cabeça não dá».

28/8/76 71. A editora não aceitou o trabalho sobre -
Bataille. Só se cortar as citações. Mandei
às favas, masestou sem nenhum. Vivemos
do salário da Alma.

10/9/76 '72. A seca é tanta que temos poeira o dia
inteiro dentro de casa, pois as ruas não são
asfaltadas. A noite é um estrelar só. Pedi a
Alma que tivesse uma aventura. Briga-
mos, ela sumiu. Quinze dias que não
tínhamos mais relações.

16/9/76 173. Fui ao terreiro pedir a volta da Alma. A
mãe de santo diz que ela ama outro. Só
seu eu fosse atrás. Trabalho nenhum
adianta. |
74. Inapetende não como há dois dias.
Tive uma tontura durante a aula. Dez
alunos me deitaram entre lírios (os que
haviam sobrado da festa). Pareceu-me
assistir ao próprio velório.

25/9/76 75. Alma escreveu. Vou viajar com Felix
para o Norte. Não sei se volto, não sei
quando. Amo-te desesperadamente.

Felix é aquele estudante imbecil. Vaca.
3/10/76176. Chico veio desesperado. Estão cons-

truindo uma baita cisterna e começando a
asfaltar. Não ganho nunca. Queixou-se de
mim. Eu não ajudava mais. A Alma sumi-
da. Vocês brigaram ?

21/10/76 77. O meu exército voltou. Januário che-
gou do sertão: estamos prontos para le-
vantar em arma. Do norte ao sul. Só espe-
ram o teu sinal. -

Dei ordem para aguardar, a hora estava
chegando.

22/ 10/76 78. Dispensei a turma, não tenho condi-
çoes Ademais, eu xinguei, vocês nãopre-
cisam aprender a ler, vocês precisam
aprender a brigar. Puseram por conta da
bebida. Estou bebendo demais. Jogo bi-
lhar noite adentro. De Pe. Antônio nunca
mais uma notícia.

24/10/76 79. Li Maria Pineda na praça da Matriz.
O povo chorou. Gritavam-me que a vinga-
riam. Li a Carta Testamento. Saio da vida
para entrar na História, no prédito Itália.
Embaixo, qual formigueiro, o povo frené-
tico começou a construir barricadas. Os
PM fugiam apavorados. E o povo avança-
va em direção ao Deops. Enfim, a derru-
bada da Bastilha. Libertas quae sera ta-
mem. Li minha ode ao Tiradentes de uma
janela do Dops tomado. A saída os presos
libertados se juntavam ao cortejo, choran-
do e rindo.

16/11/76 80. Chico não foi eleito, como era de se
esperar Pediu-me para assumir a secre-
taria da Associação interinamente. Vi o
desânimo dele tão grande que quase acei-
tei. Depois lembrei minha missão maior

25/11/76

de último moicano, comandante. A Hen-
riqueta a quem foi pedir ajuda aceitou.
«Aprendi mais do que a ler consigo, pro-
fessor. Aprendi a me querer.» .
81. Flagelados, empurrados pela seca che-
gam ao Recife. O sertão está em brasa. A
miséria consome os pequeninos, do Ho-
mem, Calado, o povo assiste à própria
fome como se dela fosse apenas testemu- -
nha. A.meta do Governo, reafirma o Pre- .
sidente, é a justiça social. O grito entala
na goela. é
82. Os mensageiros chegam cada vez mais
aflitos. Nós não seguramos mais, o povo
não aguenta. A ira é tão violenta que dá
até medo. Respondo que quem esperou -
quatrocentos anos, ainda pode esperar
alguns dias. E preciso que Alma esteja
aqui para a grande festa. Peçoque não
cometam atrocidades, cuidem dos feri-
dos... (a frase continua ilegível).

83. Tive que ir dos lados de Santo André e
de Mauá estes dias. Um pó cinza toman- .
do conta das casas, penetrando as gar-
gantas. Estão loucos ? Uma tentativa de

- asfixia genocida ?
1/12/76 84. Recebi um cartão da Bahia. Estou

maravilhosa aqui. Entrei numas. Altas
saudades.

85. Todo o cerrado foi plantado. A caatin-
ga é um jardim resplandecente, Hectares -
de milho, feijão, mandioca, tomates, ce-
bola. Imensos currais de cabra. Planta-
ções mistas de cravo e abacaxi. Trabalha-
se em cooperativas autônomas. Cada uma
tem asua milícia. O exército foi abolido.
As cidades estão se desenchendo. Pouco a
pouco, conseguimos eliminar o óxido de
carbono. No Rio abatemos os prédios e os
morros voltaram brilhantes de mata tropi-
cal. Em São Paulo, o Tamanduateí, o Pi-
nheiros e o Tietê correm aprazíveis, água
clara, onde se pesca e nada. Uma cidade
sem torturadores a poluí-la. Sem polícia a
sujá-la.

4/12/76 86. Tem um rombo na caixa da Tesoura-
ria. Não sei explicar. Ignoro onde o di-
nheiro sumiu. Sei que o pessoal virou as
caras. Não vou me defender do que não
fiz. Fico reduzido aos vizinhos e ao plan-
tão noturno no botequim. Traduzo os '
livros de Brigitte Montfort. 300 pilas por
livro.

16/1/77 87. Os homens baixaram. Uma veraneio
na madrugada. Quiseram saber tudo so-
bre a campanha, quem financiou, e os
estudantes quem eram, onde se encon-
tram, a que partido pertenço, tem que dar
um nome, um endereço, sabemos que
formaram uma organização, você esta
nessa. Foi só uma volta na perua. As
pancadas choveram. Tem um dia para
pensar. Amanhã voltamos. Me jogaram
sangrando na baixada.

Abri o meu exército, trai a Revolução
iminente. Arregalaram os olhos. Este
endoidou de vez. Não queremos saber do
Grande Exército, queremos os nomes dos
estudantes.

Possivelmente só uma intimidação. Mas
não vou arriscar. Duas vezes não dá. Nem
mesmo Judas: É matar o traidor em mim
antes que desabroche, e sumir com este
caderno.

17/11/76

18/11/76

2/12/76
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Depoimento de Alberto Dines sobre o,
levantamento da censura prévia nos jor-
nais O São Paulo, Tribuna da Imprensa e
Movimento:
«O fim da censura prévia em Movimen-'
; Tribuna da Imprensa e O São Paulo é

significativa mas não basta porque o
controle de informações no país não se
resume à censura prévia. Ela foi suprimida
da mesma forma como foi imposta, ao
arrepio da lei que a gente imagina correta.
O que se deve fazer é criar uma nova lei

capaz de impedir que a autoridade volte a
pensar, fazer e acionar outra vez até retirar
a censura como ocorreu agora com a
prévia àqueles jornais. É necessário aca-
bar com os atos de exceção.

Neste momento, torna-se igualmente
urgente desvendar outras censuras que
são as mais perniciosas, não são abertas.
A censura visível está confinada. O leitor
sabe que ela está controlada. Mas a cen-
sura invisível não pode ser detectada pelo
leitor, que é enganado.

Há muitos jornais no Brasil controlados
pelas autoridades locais que não tem co-
ragem de determinar a censura direta e
aberta. Por isso, não basta o fim da cen-
sura naqueles três jornais, mas é preciso
acabar com a censura solerte nos outros
30 jornais.

É preciso acabar com a censura domés-
tica nos jornais e liquidar com aquela
imposta às revistas mensais ditas para
homens, onde, a pretexto de moralidàde,
cortam-se textos políticos.

É precuso proteger os jornalistas das
pressões que sobre eles se exercem quan-
do tentam investigar. 3 preciso que jorna-

listas tenham mais desenvoltura no seu
trabalho.

_ É indispensável que o governo retire o
sigilo que cobre papéis, documentos com
dados corriqueiros.

A censura prévia é uma das manifesta-
ções censoriais. Pode ser que tenha aca»
bado, mas falta extinguir as outras.»

   

['

IMANENTE E CONTINGENTE

Professor de filosofia há quarenta anos, li,

com a maior surpresa; na entrevista do General
Figueiredo ao semanário ISTO É, suas declara-
ções a respeito do que chama de oposição
imanente e oposição contingente. Podemos,;
sem dúvida, dar às palavras o sentido que
quizermos, pois a relaçao dos vocábulos com
seu significado não é natural, ou necessária,
mas, ao contrário, convencional ou contingen-
te. Assim, por exemplo, poderiamos chamar a
espora de bota, ou a bota de espora, o chicote
de arreio, ou o arreio de chicote, ou ainda, o
cavalo de burro ou o burro de cavalo, desde que
nos entendêssemos previamente a respeito,
umavez que os nomes que damos às coisas são
todos pseudo-nomes, não estando inclusos na
essência das próprias coisas.

Precisando, porém, lidar com as coisas e
entendermo-nos com os outros, somos compe-
lidos a estabelecer, por convenção, que a
determinados objetos correspondem determi-
nados termos, isto é, a definir a significação
dos vocáculos de que nos servimos para pensar
e falar, para viver como seres racionais, dotados
de razão e de palavra. Compreende-se, assim,

atividades intransitivas,

que, embora resulte de convenção, tácita ou
expressa, o significado das palavras não possa
ser arbitrariamentealterado, pois tal alteração
seria incompatível com a linguagem, escrita e
falada. O uso adequado das palavras, o discurso
significativo,; exige. que se respeitem essas
convenções, e ás correspondências estabeleci-
das entre os termos. e as realidades que
designam.

Que significa a palavra imanente, empregada,
pelo general:candidato, para qual/ficar determi-
nado tipo "ou modalidade de oposição? De
origem latina, a palavra significa, etimologica-
mente, o que fica, o que permanece no interior '
de alguma coisa. A atividade, por exemplo, é
dita imanente a um sujeito, a um agente,
quando permanece em sua interioridade, sem
transcendê-lo.. Na Metafisica Aristóteles dis-
ringue as anwôades transmvas produtivas ou

poéticas, nas quais a ação passa do sujeito
para o objeto, a fabricação em «geral, das

em. que a ação

permanece no Sujeito, tais como imaginar,

pensar, etc. Nesse sentido, a palavra imanente

se opõe a transcendente. Para o panteismo, por
exemplo, Deus não é transcendente, exterior ão

mundo, mas, ao contrário, imanente, interior ao

universo.
E, que Significa "a. palavra contingenkte,

Roland Corbisier

também empregada pelo candidato oficial para
qualificar o outro tipo de oposição? Ainda em
Aristóteles, .o contingente, definido como o que :
é mas poder/a não ser, se contrapõe ao
necessário, definido como o que é e não pode
deixar de ser. Nesse sentido, todos os seres
finitos são contingentes, porque não têm sua
razão de ser em si mesmos, mas em. outro ou
em outros seres. Para a teologia católica, todos
os seres criados são contingentes, havendo
apenas um ser necessário que é Deus. Do ponto
de vista filosófico, portanto, e esses termos só
podem ser empregados com exatidão no léxico
da filosofia, ô imanente se "contrapõe ao
transcendente, e o contingente ao necessário.
Que significam, pois, as palavras imanente e

contingente, tais como, por equivoco, as
utilizou o general ? A nosso ver,nada significam,
pois uma oposição que permencesse eterna-
mente em si: mesma, .sem transitar, sem
transcender-se na direçaodo poder, não teria
sentido, não seria oposição, E uma oposição
contingente, que seria? O general já deveria ter
compreendido que, longe de ser contingente a
opos:çao é necessária, Ind/spensavel à demo-
cracia não relativa, que o: movimento militar de
6 ' se .comprometeu a restaurar, em sua
plenitude.

I

QUE É O INTELECTUAL?

Acredito que ainda seja oportuno trazer aos
"nossos leitores alguns esclarecimentos sobre a
questão dos intelectuais, suscitada pela
entrevista do General Figueiredo ao semanário
ISTO É. Nessa entrevista, depois de perguntar
que é um intelectual, o candidato do Presidente
Geisel indaga se o fato de ter estudado
matemática não lhe daria também essa
qualificação.

Poderiamos, sem dúvida, escrever dezenas de
páginas a respeito do assunto mas o essencial

talvez possa ser dito em algumas linhas. O
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termo intelectual pode ser empregado em

sentido amplo e em sentido restrito, embora

quase sempre seja utilizado. apenas no segundo

sentido, restrito ou limitado. Lato sensu, todo

homem, na medida em que é inteligente,

poderia ser dito intelectual, pois não há trabalho

por mais manual, tosco ou rudimentar, que não

envolva a participação da inteligência, quer

dizer, a consciência dos fins e dos meios

adequados à realização desses fins. Nenhum

trabalho (e o homem é o que ele faz, o fruto ou o

resultado de seu trabalho) é puramente manual,

a distinção entre trabalho manual e intelectual

sendo típica das sociedades aristocráticas,

divididas em classes, deservos que trabalham e

de senhores ociosos que vivem à custa do

trabalho servil.

O trabalho chamado intelectual, por sua vez,

jamais é puramente intelectual, pois, não sendo

espírito puro mas, ao contrário, "impuro,

ençarnado na matéria, o ser humano sempre

pensa por meio do cérebro, que é um órgão

físico, de cuja sanidade depende, aliás, a

possibilidade do pensamento. E, como é

essencial à essência aparecer, conforme ensina

Hegel, para que o pensamento, o trabalho

intelectual possa aparecer, é indispensável que

o ser humano fale ou escreva, utilizando o

corpo, os órgãos de fonação ou as mãos. Todo .

trabalho é, portanto, intelectual e manual, ao

mesmo tempo, uma vez que não pensamos nem

mesmo com o cérebro apenas, mas com o corpo

todo, que é condição de possibilidade do

funcionamento do cérebro.

Mas, não é no sentido amplo que se emprega

a palavra. Quase sempre a empregamos no

sentido restrito, para designar determinado tipo

de trabalho e de função social. Stricto sensu;

não dizemos que um marceneiro, um bombeiro

ou um eletricista são intelectuais, embora

utilizem-se da inteligência em seu trabalho.

Mas, também não dizemos que um físico, um

químico ou um biólogo são intelectuais, apesar

de seu trabalho ser considerado de nível

superior. E, por -que? Porque tanto uns quanto

outros são especialistas, ou técnicos, que

conhecem e manipulam setores ou partes

apenas da realidade, e não a realidade toda.

O intelectual, ao contrário, é o não

especialista, o não técnico, ou, se quizerem, o

especialista do universal. A rigor, o intelectual é

o filósofo, que se define pelo projeto de

apreender a realidade em sua totalidade, do

ponto de vista sinóptico, como diria Platão. Em

contraste com os representantes de quaisquer

ciências, técnicas ou artes, o filósofo é a

consciência crítica da totalidade, e, como a

totalidade humana é a história, o intelectual,

enquanto filósofo, é a consciência e a má

consciência da história, o espírito crítico, ou a

negatividade do espírito levada às últimas

consequências. Representando o universal, não

pode deixar de criticar e condenar a sociedade

que põe o universal a serviço do particular, quer

dizer, os interesses . do todo, da história, a

serviço dos interesses de uma parte, de uma

. classe minoritária e privilegiada, que pretende

eternizar-se no poder.

Essa a razão pela qual o

conservador é uma contradição nos termos, o

intelectual autêntico não pode deixar de ser

revolucionário. E essa é também a razão pela

qual lamentamos não poder incluir o general!

candidato na categoria dos intelectuais. '

III

«SOU O QUE SOU»

Na mais "recente de suas memoráveis

entrevistas, o candidato do general Geisel à

sucessão presidencial da República declarou

textualmente o seguinte: «Não posso obrigar o

povo a gostar de mim. Se o povo gostar de mim,

muito bem. Se não gostar, não vou mudar. Sou

o que sou». (JB - i5/5/78). Ainda uma vez, o

general nos surpreende, contrariando, com suas

declarações sumárias e peremptórias, tudo o

que imaginávamos saber a respeito da condição

humana. Desde Heráclito de Efeso; no século V

antes de Cristo, a humanidade tomou consciên-

cia de que «Nos mesmos rios descemos e não

descemos; somos e não somos» (Fragmento

149a) e também de que «É uma e a mesma coisa:

o vivo e o morto, o acordado e o adormecido, o

jovem e o idoso; pois, pela conversão, isto é

aquilo e aquilo, convertendo-se, por sua vez, é

isso» (Fragmehto 88). T

A sabedoria, como acabamos de verificar, não

é nova, e sua história no Ocidente teria, assim,

dois mil e quinhentos anos, pois é com

Heráclito que se descobre que o real não é uno e

imóvel, como pretendiam os eleatas, mas, ao

contrário, múltiplo e movediço, sem prejuizo da

unidade e da permanência. Longe -de ser o que

é, o homem é, precisamente, o ser que não é o

que é e é o- que não é. A primeira vista, tais

afirmações podem parecer um jogo de palavras.

De fato, traduzem, ou revelam, a. estrutura

intelectual -

 

temporal, contraditória e movediça da condição

humana. Porque o ser e o nada são abstrações

do entendimento, a realidade não sendo nem

ser nem não ser, mas vir-a-ser, mudança e

transformação. Viver é durar, durar é envelhecer

e envelhecer é morrer. Nada no mundo, natural

ou humano, está imóvel, parado. A imobilidade

é aparente, porque só o movimento é real. Panta

rei, tudo corre, no rio que jamais é o mesmo e

no qual jamais nos podemos banhar duas vezes.

Acontece que, assim como o eleatismo é o

pressuposto filosófico de todas as posições

políticas "conservadoras e reacionárias, o

heraclitismo é o pressuposto filosófico de todas

as posições progressitas e revolucionárias. Em

sua História da Filosofia, no capitulo consagra-

'do ao sábio de Éfeso, Hegelnos diz que «não há

uma proposição de Heráclito que eu não tenha

recuperado em minha lógica». Que é; porém, a

Lógica de Hegel? Não apenas uma teoria do

pensamento, mas também uma teoria do real,

pois, do seu ponto de vista, dialético, o

pensamento não se separa da realidade, a forma

do conteúdo, a consciência do ser. Mas, a

Ciência da Lógica, do professor Hegel, seria

apenas um exercício acadêmico, para uso dos

especialistas, estudantes e professores? Não

nos parece. E é Engels que indaga: «A revolução

estaria escondida atrás desses professores,

atrás de suas frases pedantes e obscuras, em

seus períodos pesados e tediosos?» E respon-

de: «O caráter revolucionário da filosofia

hegeliana é absoluto, o único absoluto, aliás,

que deixa prevalecer».

Por tudo o que tem «declarado à imprensa, o

general candidato, que, por maior que seja

nossa boa vontade, não pode ser incluido na

categoria dos intelectuais, por tudo o que tem

dito, o candidato oficial se tem revelado um

conservador, um discípulo de Parmênides de

Elea, quer saiba, quer não saiba disso.

Conservador, em primeiro lugar, do status quo,

capitalista e burguês, pois já se declarou

favorável à privatização até mesmo da Petro-

brás, a Petrobrás intocável, do Marechal Lott,

símbolo do nacionalismo brasileiro, etc.

Conservador, em segundo lugar, do que se

convencionou chamar de sistema, do regime

autocrático e discricionário, imposto ao País a

partir de março de 64, tendo dito à Folha de São

Paulo que «vocês podem desistir porque não

vou mesmo derrubar o regime brasileiro». E

conservador, em terceiro e último lugar, de si

próprio, uma vez que não vai mudar, porque é o

que é.

FECHA! ABRE!

Cai a Censura

no Movimento

Por Luiz Egypto

Aquela semana parecia obedecer a mesma rotina.

Na quarta-feira, 7 de junho, a edição do número 154

do Movimento estava fechada. (O fechamento de

uma edição, no jargão jornalístico, significa o mo-

mento em que todas as matérias que entrarão no jor-

nal já estão definidas, planejadas e resolvidas). O

próximo passo: colocar todo o material no malote

que seguiria para Brasília, na quinta pela manhã, e

esperar o que a censura iria liberar. Em seguida, al-

guém da sucursal de Brasília apanharia o pacote de

matérias, fotos, desenhos, títulos, para logo depois

dependurar-se no telefone e falar com São Paulo.

Do outro lado do fio, alguém da redação munido de

' cópias do material enviado, iria alimentar o estranho

diálogo semanal durante quase uma hora.

- Matéria n.o 1, passou. Matéria 2, passou com

cortes... veja lá, terceira lauda, linhas 9, 10, 11 e

12... matéria 23, vetada integralmente, matéria 24,

vetada... ilustração 15, esse soldado tem que sair do

desenho, ilustração 16, vetada... matéria 41, a oitava

lauda foi inteirinha vetada...

E assim ia. Todas as quintas-feiras. Naquela se-

mana, porém, uma coisa inesperada acanteceu: na

quarta-feira, um. telefonema do Departamento de

Polícia Federal, da parte de um tal dr. Paulo, comu-

nicou à redação do jornal Movimento, que a censura
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