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O interesse que temos pelos exila-

dos dos paises do Este não correspon-

de a uma Simples necessidade de sa-

ber, nem a uma manifestaçãode soli-

dariedade. O que acontece nos paises

do Este toca nosso coração e nossas

visceras. Tudo o que lá acontece, nos

concerne,repercurte em nossa pers-

pectiva, nos objetivos de nossa luta, .

sobre a teoria, a batalha, e os nossos

modos de agir.

Peço. desculpas, antes de mais na-

da, só direi coisas brutais e esquemaá-

ticas, sem os matizes que seriam ne-

cessários. Mas já há um certo tempo

se começa a falar na «crise do marxis-

mo». E não precisamos ter medo: sim,

'O marxismo está em crise, e esta crise

é patente. Todos a vêem e a sentem. E,

em primeiro lugar, nossos adversários
fazem o possível para aproveitá-la.
Quanto a nós, fazemos alguma coisa a
mais do que vê-la: a vivemos.

O que entendo por crise do marxismo ? Um fenô-
meno contraditório que deve ser pensado em escala
histórica e mundial, e que, bem entendido, ultrapassa
a única «teoria marxista»; um fenômeno que concerne
ao conjunto dás forças que se referem ao marxismo, às
suas organizações, aos seus objetivos, à sua teoria, à
sua ideologia, à sua luta, à história, às suas derrotas e
às suas vitórias.

E um fato, não se pode mais, hoje, pensar em
conjunto o outubro de 1917, o extraordinário papel
libertador dos soviets, Stalingrado, de umlado, e do
outro os horrores do regime stalinista e o sistema
opressor de Brejnev. Os próprios companheiros das
Mil Flores diziam: não se pode mais, como inicialmente, pen-
sar conjuntamente presente e passado, quer dizer que na
consciência das massas não mais existe um ideal
realizado, uma referência viva para o socialismo. Este
fato, simples, foi registrado e traduzido por repetidas
declarações dos dirigentes comunistas ocidentais:

«Não existe um modelo único» para o socialismo. E
uma constatação, mas não responde à pergunta das
massas. Já que não podem de verdade pensar a
situação atual, contentam-se em dizer que «existem
diversos caminhos para o socialismo». No limite, não
se foge da pergunta: quem garante que o «socialismo
do outro caminho» não conduz aos mesmos resulta-
dos ?
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A crise que vivemos éagravada por uma circuns-.
tância particular. Não só alguma coisa se quebrou na
história do. movimento comunista, não só a
URSS ""passou"* de Lênina Stalin e Brejnev, mas os
partidos comunistas, organizações de classe que se

dizem marxistas, ainda não explicaram sua dramática

história.., vinte anos depois do XX Congresso do

PCUS. Não quiseram fazê-lo, não puderam fazê-lo. E

atrás de suas reticências e recusas políticas, atrás das

fórmulas irrisórias que conhecemos, até demais («o

culto da personalidade», «a violação da legalidade

socialista», «o atraso da Russia», para não falar de

garantias: «a URSS tem tudo para se tornar democrá-

tica, esperem um pouco mais»), aparece alguma coisa

mais grave: a extrema dificuldade (e a conhecem todos

os que trabalham seriamente) e, talvez, no estado

atual de nossa consciência teórica, a quase impossibi-

lidade de se oferecer uma explicação marxista

realmente satisfatória de uma história que, não

obstante, se fez em nome do marxismo. Se esta

dificuldade não é um mito, significa que vivemos em

uma situação, reveladora da fraqueza e, talvez, de

elementos de crise na teoria marxista.

Creio que é preciso andar até aqui. A condição de

assumir «teoria marxista», emsentido próprio, pleno,

não na acepção abstrata e limitada do termo, mas no

sentido materialista, marxista da palavra, onde «teo-

ria» significa o investimento dos princípios e conheci-

mento na articulação da própria prática política, nas

suas dimensões estratégicas e organizativas, nos seus

objetivos e meios. No sentido em que, há oito anos

atrás, Fernando Claudin falava da «crise teórica» para

"designar a crise do movimento comunista internacio-

nal; no sentido em que Bruno Trentin evoca alguns

problemas -de organização como questões de dimen-

sões e porte teórico. E neste sentido, profundamente

político, que meparece inevitável falar, hoje, das

crises do marxismo. A fragmentação da certeza herda- :

da de uma longa tradição, aquela da II e depois da III

Internacional, os efeitos ideológicos e teóricos da crise

manifesta (cisão entre, China e URSS) e lavrada

(entre os partidos comunistas ocidentais e a URSS), o

abandono silencioso e solene dos princípios (como a

«ditadura do proletariado») sem uma confessável razão

teórica, a diversidade da pergunta e da resposta, a

confusão das linguagens e das referências, traem e

exprimem a existência da dificuldade crítica na pró-

pria tecria marxista, de uma crise teórica do marxis-

mo. I

Nesta situação, deixando de lado a especulação que

fazem os adversários, se pode, muito esquematicamen-

te, apontar três modos de agir.

Em primeiro lugar, próprio de alguns partidos

comunistas, consiste emfechar os olhos e não ver, e

calar: oficialmente, o marxismo não conhece nenhuma

crise, são os inimigos que a inventaram. Outros parti-

dos procuram salvar o salvável, tomam pragmatica-

mente distância, em alguns pontos específicos, em

outros, «abandonam» estaou aquela fórmula «embara-

cante», mas salvam as aparências: não chamam a crise

com o seu nome, O segundo modo consiste em rece-

ber o embate da crise, vivê-la e absorvê-la, continuan-

do a procurar motivos reais de esperança na força do

movimento operário e popular. Nenhum de nós foge

desta reação, acompanhada de grandes interrogações

e inquietações. Mas não se pode viver, a longo prazo,

 
 

 

sem um mínimo. de perspectiva e de reflexão diante de..

um fenômeno histórico desta importância; a força do

movimento operário existe, e existe deverdade, mas

não pode estritamente eliminar a perspectiva e a inter-

pretação. ut Eee ao
A CRISE EXISTE ?

E MELHOR ASSIM

O terceiro modo de reagir à crise é dar-se uma

suficiente perspectiva histórica, teórica e política para

tentar descobrir, ainda que não seja fácil, o caráter, o

sentido e a dimensão. Se tentarmos, podemos mudar a

linguagem. Ao invés de constatar: «O marxismo está

em crise», «Finalmente, a crise do marxismo
explodiu Y Finalmente veio à luz | Finalmente alguma
coisa de vital pode ser liberada da crise e na crise 4»
Não é um paradoxo, nem um modo arbitrário de

mudar as cartas. Eu penso, de fato, que a crise do
marxismo não é um fenômeno recente, não data destes
últimos anos, nem ao menos da crise do movimento
comunista internacional, inaugurada publicamente
pela ruptura entre a China e a URSS agravada pela
«iniciativa» dos partidos comunistas ocidentais. E nem
ao menos do XX Congresso do PCUS. Veio, claramen-
te, com o fim da unidade do movimento comunista
internacional, na realidade a crise tem raízes ainda
mais longíquas.

Se a crise explodiu, se agora é visível, é porque ela
existia há tempos, sob formas que a impediam de
eclodir. Era, pois, uma crise que estava «bloqueada»,
sob as vestes da ortodoxia por parte de um impressio-
nante aparelho político e ideológico. Exceção feita -
para os breves anos da Frente Popular e da Resistên-
cia, se pode dizer, muito sistematicamente, que para
nós a crise do marxismo se tornou mais densa e foi, ad
mesmo tempo, sufocada, nos anos Trinta. Foi naque-
les anos que o marxismo foi bloqueado e fixado em
fórmulas «teóricas», em uma linha e umaprática impos-

ta pela direção do stalinismo. Regulando os problemas
do marxismo ao seu modo, Stalin impôs «soluções» que
tiveram por resultado bloquear a crise que provoca-
vam e reforçavam. Violentando aquilo queo marxismo
era, na sua abertura é até na sua dificuldade, Stalin
provocava de fato, ao mesmo tempo, uma crise pro-
funda na teoria, a enrijecia, e impedia que ela viesse à
tona.

A situação que vivemos hoje apresenta esta vanta-
gem: em seguida a uma violenta e dramática incuba-
ção, esta crise finalmente explodiu, e em condições tais
que permite ao marxismo uma nova vitalidade. Não
que, hoje, a crise carregue em si, por si mesma a
promessa de um futuro e de uma libertação. Sobre este
aspecto seria falso reconduzir a explosão da crise do
marxismo à única vicissitudé trágica, eclodida na
ruptura do movimento comunista internacional. E há
um outro aspecto: a potência de um movimento comu-
nista internacional. E há um outro aspecto: a potência
de um movimento de massas operário e popular, sem
precedentes, que dispõe de uma força e potencialida-
de histórica novas. Se podemos hoje falar da crise do:
marxismo em termos de possível libertação e renova-
ção é pela força e pela potencialidade histórica deste
movimento de massas.
Mas esta libertação do marxismo obriga a modifi-

car alguma coisa no nosso modo de referir-se a isto, e,
em consequência, quando aconteçe, no próprio mar-

 

escândalos

Em poucos meses, Louis Althusser, filósofo
francês, autor de «Ler o Capital e «Por Marx»,
participou de dois escândalos. O primeiro se deu
em novembro, e foi a leitura deste texto no
encontro do grupo Manifesto, da itália, que teve
como tema «Poder e oposição na sociedade
pôs-revolucionária.» (Na abertura dos trabalhos,
a italiana Rossana Rossanda disse que «a
questão da dissenção e dos dissidentes vai além
de um puro problema de direitos políticos»... O
ponto chave da discussãofoi «por que todas as
revoluções foram bloqueadas no ponto chave do
Estado e da liberdade?») Já em fins de abril de
78 AlLhusser aáracou: no «Le Monde» com quatro
artigos, em que analisa a estrutura e os métodos
de seu partido, o Partido Comunista Francês,
em que milita há trinta anos. Os textos haviam
sido recusados por «L'Humaniié, jornal do
PCF. A reação foi imediata, no próprio «Le
Monde», por exemplo, o católico Maurice Clavel
disse que Althusser tinha levado trinta anospara
descobrir o óbvio: «a falia de democracia do PCF,
E que o PCF tinha rompido a Frente de
Esquerda, na prática, na última eleição, para
não desestabilizar a Europa e assegurar, deste
modo, aos gerentes do Kremlin uma pacífica
coma final». Da mesma natureza foram as
críticas que recebeu na «Nouvel Observateur»
revista que simpatiza com :o socialismo à
Mitterand. Ali foi dito que Althusser continua
preso ao mito da revolução. O texto que
publicamos - foi lido em Veneza - é inédito no .
Brasil.

   

Não podemos, de fato, contentar-nos em resolver
tudo com a responsabilidade de Stalin. Não podemos
considerar a nossa tradição histórica, política e até
teórica como uma herança pura, que teria sido defor-
mada por um indivíduo chamado Stalin, ou pelo
período histórico em que ele dominou: e que bastaria,
então, retornar à «pureza» precedente. No curso desta
longa prova, cada vez que, uns e Outros, retornamos,
nos anos sessenta, «as «fontes», quando relenios Marx,
Lenin e Gransci, para buscar c marxismo vivo que a
fórmula e a prática stalinista tinham sufocado, chega-
mos, cada um a seu modo, e até na nossa diferença, há
uma evidência. E isto, de fato, porque a nossa tradição
teórica não é «pura», e porque, cuntrariamente à co-
nhecida definição de Lenin, o marxismo não é um
«bloco de aço», mas comporta dificuldade,. contradi-
ções, lacunas, que, cada uma no seu nível, tiveram
parte nesta crise, como acontecera já na II Internacio-
nal e, Lenin vivo, no começo da III,
E por isto que serei tentado a dizer: encontramos

hoje, na necessidade vital de reviver muito de perto
uma certa idéia que somos feitos na história e na luta,
dos nossos autores; de Marx, de Lenin, de |Gramsci-
umaidéia radicada na exigência deunidade ideológica
dos nossos partidos, sobre a qual vivemos muito tempo
e sobre a qual ainda estamos vivendo. Os nossos
autores deram um conjunto de elementos sem prece-
dente, inestimável, mas recordemos a lúcida palavra
de Lenin: «Marx forneceu apenas a pedra angular...
Aquilo queeles deram não é um sistema total, unifica-
do e completo, mas uma obra que comporta princi-
pios teóricos e analíticos sólidos e 20 mesmo tempo -
dificuldades, contradições e lacunas, Não é de se
espantar. Se eles começaram uma teoria das condições
e das formas de luta de classe na sociedade capitalis-
ta, seria insensato acreditar que essa poderia ser
«pura» e completa desde a origem. E. de outro lado, o

que quer dizer para um materialista, ima teoria pura
e completa? E como poderia uma fsoria da luta de
classes fugir da luta de classes, das [rmas ideológicas
dominantes sob as quais nasceu, e ao seu contágio, no
curso da história política e ideológica? Essá não pode
liberar-se e não sob as condições de uma futa sem fim.
E, por fim, os seus autores, que se moviam sob um
terreno desconhecido, eram, fossem quais fossem as

suas qualidades, homens como nós; procuravam,
exitavam, expostos aos equívocos, às voltas, ao
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relance e aos erros de todas as pesquisas. Não é de

nada espantoso que a sua obra compôrte dificulda-

des, contradiçõese lacunas. s

E muito importante tomar hoje consciência é assu-

. mí-la plenamente e lucidamente, para captar as conse-

quências que estão à nossa porta, para iluminar alguns

aspectos da crise que vivemos, para reconhecer a natu-

reza liberatória para medir a ocasião histórica que se

oferece, se soubermos corrigir nossos passos. Já que

algumas dificuldades de Max, Lenin e Gramsci apon-

tam alguns nós vitais da crise que vivemos.

Muito esquematicamente, apontarei alguns exem-

plos.
A UNIDADE TEÓRICA É

É E FICTÍCIA ?

No próprio Marx, quero dizer no «Capital», come-

camos a perceber muito claramente que a unidade

teórica imposta à ordem da exposição é em, grande

parte fictícia. Um dos efeitos mais sensíveis desta

unidade-manifestamente imposta ao «Capital» dá uma

' certa idéia de que Marx a fazia, em parte sob a

influência de Hegel, mas só por isto, da unidade que

deve apresentar uma teoria para ser verdadeira - vem

do que pode ser (se agsim pode ser chamada a
apresentação «contábil» da mais-valia (na famosa
equação: V= c + v + p, onde V é o Valor, e é oo
capital constante, v é o capital variável, p é a mais
valia) que foi em parte interpretada como uma teoria
completa do lucro. Ora, esta interpretação contábil do
lucro - como teoria quase logo ainda
contábil do valor da força de trabalho - terminou
sendo, no movimento operário, um obstáculo teórico e
político à justa concepção das condições e das formas
do lucro. Esta interpretação (da mais valia e do valor
de trabalho) contribuiram, de um lado, para a sepa-
ração na luta de classes entre a luta econômica e a luta
política; logo, .a uma concepção restritiva das duas,
que poderia, a partir de uma certa fase, frear e hoje
freia, nitidamente, a amgliação da luta operária e .
popular.

Existem, como é sabido, outras dificuldades em
Marx. Nenhuma pode ser abordada sem enfrentar ao
mesmo tempo a questão da filosofia marxista, que eu
prefiro chamar o problema da posição marxista na
filosofia. É conhecido que Marx não disse sobre isso
nada de explícito, que Engels não foi feliz na sua
formulação, que devem a Lenin o melhor e o pior. Seja
como for, a coisa se achou bloqueada, nos anos trinta,
nas teses do dogmatismo oficial.
Outro exemplo. Em Marx e Lenin, se encontram

duas lacunas de grande porte: uma sobre o Estado e
outra sobre a organização da luta de classes. Devemos
dizê-lo: não existe uma «teoria marxista do Estado».
Não que Marx e Lenin não tenham visto o problema:
ele está no centro de seu pensamento político. Mas o
que encontramos aí, está, antes de tudo, sob a forma
da relação entre Estado e luta de classes e dominação
de classes, é uma repetida advertência a refutar cate-
goricamente as concepções burguesas do Estado, logo
uma definição e uma demarcação «negativa». Há
alguma coisa de patético ao lermos, sob esta luz, a
conferência pronunciada por Lenin, em 1919, na
Universidade Sverdliovek, «Sobre o. Estado». Lenin
insiste: «é um problema muito difícil, muito, intrin-
cado». Ele diz vinte vezes que o Estado é uma máquina
especial, um aparelho especial, retomando continua-
mente o adjetivo «especial», para marcar com força
que não- é uma máquina ou um aparelho como. os
outros, mas sem conseguir dizer em que ele é especial.
E há alguma coisa de patético em reler, sob esta luz a
pequena equação de Gramsci no cárcere (Estado=
coerção + hegemonia; ditadura + hegemonia; força
+ consensoetc.) que exprimem ao menos a busca de
uma teoria do Estado, com categorias retomadas da
«ciência política» e de Lenin, a definiação de uma linha
política possível para a conquista do poder do Estado
por parte da classe operária. O patetismo de Lenin e
Gramsci está na tentativa de superar a clássica defini-
ção pelo negativo; mas sem sucesso.

Este problema do Estado tornou-se vital, hoje, para
o movimento operário e popular: vital para entender .a

história e o fundamento dos países do Este,

onde Estado e partido formam um «mecanismo úni-
co»; vital quando se trata para as forças populares de
chegar ao poder e de agir na perspectiva de transfor-
mação revolucionária do Estado, em vista de seu
«desaparecimento»,

Do_ mesmo modo, não se encontra na herança
marxista, uma verdadeira teoria da organização da
luta de classes, e, antes de tudo, do partido e do
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sindicato. Certo, aí se encontram as teses políticas,
logo «práticas» sobre partido e sindicato, mas nada
que permita de verdade compreender o funcionamen-
to, as disfunções e as suas formas. Há muito tempo, o
movimento operário criou organizações de luta, sin-
dical e política, sobre a base das suas tradições, mas
também das instituições burguesas existentes (inclusi-
ve, quando isto acontece, o modelo militar). Estas
formas foram conservadas ou transformadas. No Este
como no Oeste, estamos diante do grave problema da
relação entre estas organizações e o Estado; o proble-
ma de sua fusão com o Estado, no Este - fusão aberta
e manifestamente nefasta, para não dizer pior - e o
risco do perigo desta fusão para nós, porque não
podemos ignorar os riscos de uma cumplicidade de
fato entre Estado burguês e organizações da luta de
classes. E
Ora, estas «lacunas» da teoria marxista apontam

para nós alguns problemas decisivos. Qual é a nature-
za do Estado e do Estado imperialista atual ? Qual é a
naturêza, o modo de funcionamento do partido e do
sindicato ? Como fugir do risco de entrar ora no jogo
do Estado burguês, mais tarde na fusão do Estado e do
partido ? Como pensar para delinear o caminho, a
necessidade de «destruição» do Estado burguês e do
«desaparecimento do Estado revolucionário» ? Como
rever e modificar a natureza e o funcionamento das
organizações da luta de classes ? Como modificar a
idéia que o partido comunista faz de si mesmo, seja
como «partido da classe operária», seja como «partido
dirigente», logo, na sua ideologia, para que na prática
a existência de outros partidos seja reconhecida ? E,
sobretudo, pergunta para o presente e para o futuro,
como estabelecer com as massas relações que, indo
além da clássica distinção sindicato-partido, garan-
tam o desenvolvimento das iniciativaspopulares, que
além do mais superem a divisão entre economia e
política, e ainda a sua soma ? Já vemos nascer
movimentos de massa, fora dos sindicatos e do parti-
do, capazes ou suscetíveis de levar uma qualidade nova
e insubstituível. Em uma palavra, como responder de
verdade à existência e à expectativa das massas popu-
lares ? De forma diversa, negativa ou positiva, como
votos ou como emergência. Objetivamente ou subjeti-
vamente, são os próprios problemas que se apresen-
tam a nós: a propósito do Estado, do partido, dos
sindicatos, dos movimentos ou das iniciativas de
massas. Ora, sob este ponto, somos obrigados a contar
só com as nossas forças. 5
"/ Certo, não são problemas novos. Outros marxis-
tas, outros revolucionários tentaram colocá-los em
fases críticas do passado. Mas hoje se colocam em uma
escala que não tem precedentes e, o que é decisivo, se
propõem em uma escala de massas na prática, como se
pode ver na Itália, na Espanha e em outros lugares.
Podemos dizê-lo: sem o movimento de massas e sua
iniciativa não poderiamos nem propor abertamente
esta pergunta; graças a elas, se tornaram problemas
políticos atuais. E sem a explosão da crise do marxis-
mo, não poderiamos propor estas questões com tanta
clareza.

Certo, ninguém foi vencido até agora e nada pode
ser feito de um dia para o outro, O «bloco» da crise do
marxismo pode sob formas mais ou menos tranqui-
lizantes continuar ainda, neste ou naquele partido,

neste ou naquele sindicato. O essencial não é que
alguns intelectuais, vindos do Este ou do Oeste, dêem
um grito de alarme; poderia ficar como um grito no
deserto. O essencial é que, ainda que dividido, ainda
que aqui e ali em um impasse temporário, o movi-
mento operário e popular nunca foi tão amplo, nunca
teve tantas iniciativas e recursos. O essencial é que ele
começa na prática, e pelas tentativas existentes, a
tomar consciência da gravidade da dimensão da crise
do movimento internacional e do marxismo; entendo a
gravidade dos seus riscos, mas entendo ainda a densi-
dade e a ocasião histórica liberadora que ele comporta.
O marxismo conheceu na sua história uma longa série
de crises e transformações. Pensemos na transforma-
ção depois de outubço, depois do esfacelamento do
marxismo da II Internacional... Estamos no coração
da crise presente, diante de uma nova transformação,
já em gestação na luta de massas; essa pode modificar
o marxismo, dar uma força nova à sua teoria, modi-
ficar a sua ideologia, a organização, a prática, para
abrir um verdadeiro futuro(social, político e cultural)
para a classe operária e os trabalhadores.
Ninguém pretende que este ajuste de contas não seja

extremamente árduo. O essencial é que, apesar das
dificuldades, é possível.

(Tradução: Marcos Faerman ) .
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POESIA / CLAUDIO WILLER
a

Uma das coisas que me chamaram a atenção, nas
dezenas de textos recebidos para publicação em Ver-

sus, foi a predominância quase absoluta de autores
do sexo masculino, De um modo geral, tem apare-

cido mais ' poetas novos homens do que mulheres,

como pode ser visto, também, na 26 Poetas Hoje e

no pessoal editado pelas Poesias Populares, bem

como no ciclo recente de manifestações e leituras.

Isto contrasta, de certa forma, com o panorama

poético dos anos 60, quando se notava uma presença

feminina mais acentuada, ou, pelo menos, uma in-

tensa atividade editoria: em torno de nomes como os

de Lupe Cotrim Garaude, Hilda Hilst, Renata Pallo-
tini, Eunice Arruda, Neide Archanjo, Ilka Laurito,

entre outras.
Estaria se processando algum tipo de crise, ou de

refluxo na produção poetica- feminina atual? Esta

pergunta remete a outra, de caráter mais geral: é vá-

lido falar-se de uma pocsia feminina, enquanto que,
fenômeno literariamente ou sociologicamente distin-

to de uma poesia masculina, com base em critérios
Outros/que não o de ser feita por pessoas de sexos

diferentes?
Uma análise critica mais detalhada pode fornecer

pistas para esclarecer tais questões. Um dos dados

para semelhante análise é o alto grau de unidade e
coerência desta produção poética feminina dos anos-

60, apresentando traços comuns tanto ao nível do

estilo quanto dos temas: contida, predominantemen-

te lírica, por vezes preocupada com a captação de

algo de absoluto ou de transcendental, ou então com
uma reflexão sobre a natureza da linguagem e da

criação poética, podendo ser. considerada "intros-

pectiva**, voltada para uma descrição de emoções e -

estados de espírito, com uma imagética formalmente
elaborada e de tons suaves, próxima do simbolismo,

daquilo que se convencionou chamar de **geração de
45", e de uma poesia contemporânea de conteúdo

metafísico, esta poesia nunca é radical, seja no

sentido de um engajamento político, ou de um van-

guardismo artístico, Como tal, teve o mérito de se
manter à margem da polêmica entre vanguardas for-

malistas (concretistas e outros) e defensores da

concepção nacional-populista de uma arte politica-
mente participante, que marcou a cena cultural dos

anos 60, No entanto, pode-se afirmar também que -

esta poesia feminina corresponde a um estereótipo, a

uma expectativa social de qual deveria ser a expres-
são da sensibilidade de uma mulher, voltada para a
introspecção e o recolhimento, com a consequente

suavidade e sutileza, avessa a radicalismos e violên-

cias, inclusive ão nível da linguagem. O papel atri-

buído à mulher em uma sociedade eminentemente

masculina e patriarcal reflete-se, portanto, em toda

uma linhagem de poesia feminina brasileira que

pode ser datada a partir de Cecília Meirelles e Hen-

riqueta Lisboa, embora este refletir-se assuma, fre-

quentemente, características de problematização e
crítica desta mesma condição feminina.

Outro dado interessante é a ruptura desta unidade
e coerência, a partir de um certo momerito; chegam

a ocorrer, em «alguns» casos, viradas bruscas, mu-

danças radicais no modo de escrever destas autoras,
Isto fica claro comparando-se o lirismo e perfecvio-

nismo formal de um livro como Júbilo, Memória e

Noviciado da Paixão, de Hilda Hilst, com a lingua-
gem solta e baseada em associações livres dos seus

últimos trabalhos, Fluxofloema e Ficções; ou então

a poesia atual de Renata Paltottini, caracterizada

pelo claro engajamento político e pela linguagem
despojada, tal como expressa em Coração Ameri-

cano, em confronto com seus livros anteriores, Po-

de-se notar mudanças semelhantes no modo de es-

crever de outras autoras do período, seja -no sentido
da síntese e depuração vocabutar, da escrita mais li-

vre e abrangente, seja da pesquisa de novas formas

dé expressão,

Um outro nível de ruptura manifesta-se através de

uma poesia feminina mais recente, e pode ser clara-
mente exemplificado pelo texto de Ana Cristina Cé-
sar que escolhemos para esta edição: a descrição do

cotidiano em seus níveis de realidade internos e ex-
ternos, sem privilegiar fatos ou temas por serem su-

postamente mais ou menos adequados a um trata-

mento poético, a linguagem simples e totalmente

despojada, representam uma radical inversão de va-
lores literários, questionando as regras do jogo, as

noções estabelecidas e vigentes de como se deve fa-

zer poesia, Trata-se, portanto, de uma obra âutenti-

camente vanguardista, sem necessidade de recorrer,
como tal, a experimentações formais e justificativas

teóricas para explicitar seu conteúdo crítico e anti-
acadêmico. $ +
Um outro aspecto desta mesma tendência à liber-

tação temática e uso de uma linguagem poeticamente

inovadora por sua clareza e simplicidade, é repre-

sentado pelos textos de Leila Miccolis e de Crica. A ,

referência explícita ao sexo, nestes dois poemas,

deve ser entendida em sua devida perspectiva: não se

trata, respectivamente, de uma apologia do amor sá-

fico e do -auto-erotismo, porém de uma proposta

bem mais geral; estas autoras estão assumindo o di-

reito de disporem da sua sexualidade, e colocando-se
na situação de sujeito do prazer, e não de mero

objeto de concepções socialmente institucionaliza-

das, de quais seriam as formas aceitáveis de se atin-

gir 0 orgasmo, ou algo no gênero, A valorização do

poliformismo é, portanto, uma forma de crítica à re-

pressão sexual em geral, e à prevalência de uma con-

cepção alienada, baseada em pressupostos sobre

quais seriam as formas idealmente masculinas de se

chegar ao prazer, em particular,
Estes três textos, na medida que paradigmáticos,

por representarem tendências a partir dos seus traços

em comum com o trabalho de outras poetisas, tor-
nam lícito falar em uma poesia feminina, pelo

menos em dois níveis: de um relacionamento dialé-

tico com uma tradição historicamente dada (a genea-

logia a partir de Cecília Meirelles) e de um plantea-

mento de propostas e questões especificamente femi-

ninas, em tanto que setor oprimido da sociedade.
Este relacionamento com a tradição adquire forma

de negação, ao propor-uma outra linguagem, infor-

mal e direta, e ao expor as regiões da sensibilidade e
da vivência antes excluídas do campo do fazer poéti-

co, portanto reprimidas. A condição feminina não é

idealizada, porém especificada através do relaciona-
mento da autora com seu meio ambiente imediato

(principalmente no texto de Ana Cristina), abrindo o

discurso poético a uma exposição crítica dos condi-

cionantes desta condição.,

Mais do que crise, o que se verifica, portanto, são

sintomas de mudança: um levantamento da
produção poética feminina atual oferece um pano-

rama mais inquieto e agitado, e exatamente por isso

menos coeso e homogêneo do que aquele de dez ou

quinze anos atrás, tanto no que diz respeito ao

estado atual do trabalho de poetisas mais consagra-
das e portadoras de uma ampla bagagem bibiográfi-

ca, tanto das autoras mais jovens. Não se trata de

um fato isolado, mas sim de um dos elementos de

um processo mais geral, qual seja, de inquietação e
questionamento dos mais variados setores sociais,

contra as formas vigentes de repressão e autoritaris-

mo, cuja consequência necessária é uma poesia for-
malmente inovadora e mais claramente comprometi-

da com a vida.

' Isto não implica na ruptura e a descontinuidade

serem os únicos caminhos possíveis para uma poesia
feminina, O texto de Olga Savary exemplifica um

outro tipo de postura; a crítica literária tem assinala-
do, acertadamente, que o trabalho recente da autora

de Sumidouro mantem uma relação de continuidade
com a tradição mencionada, de poesia feminina, po-

rem no sentido de maior limpeza do texto, de um

tipo de depuração da qual uma das consequências é
o poema curto e sintético, próximo ao epigrama ou

ao hai-kai, como os que estamos publicando nesta
edição. Aliás, seria um sociologismo primário, e um

mecanicismo da pior espécie, postular que a um

dado momento histórico om processo social corres-

ponda necessariamente uma única forma poética; a

poesia é múltipla e contraditória por ser uma expres-
são e prática da liberdade, Textos como o de Maria

da Graça Biatto que estamos publicando, de certa

forma escapam às classificações e periodizações jus-

tamente por sua integridade e coerência,
No mais, cabe assinalar que as perguntas iniciais

que eu havia me planteado, em relação à produção

poética feminina, levaram a uma espécie de levanta-
mento, ou pesquisa do que estaria se passando; os

trabalhos publicados neste número do Versus não es-

gotam os resultados deste levantamento, naquito que

ele produziu de interessante e merecedor de ser tleva-
do a público, e nas linhas de anátise possíveis; con-

sequentemente, o tema será tomado em nossa pró-

xima edição.

Desenhos:

MANINHA

/BASTEI-ME

Todos os meus cinco dedos

brincam com um punhado de vermes

em meu sexo.

Trabalham arduamente

em mim.
A atmosfera que treme

por esse ato

por um instante
acalma-se no contato

dessas minhas paredes.

Nesse quarto.

- Meu pé nú
. sobre o tapete
sobe do tapete.
A sabedoria dos meus dedos

é segura,
sinto as peles mortas

me assusto com as vivas.

Formigas são soltas

em mim,
: correndo do pé à nuca.

Então volto

às minhas margens.

As autoras; Ana Cristina César é formada em Letras pela PUC-
RJ, jornalista (Opinião e Beijo), e tradutora ("Relatório Hite",
entre outras); tem poemas publicados na Antologia 26 Poetas
Hoje e na revista Malasartes; o texto destaedição é inédito.

Leila Miccolis, advogada, já publicou Gaveta da Solidão
(1965), Trovas que à vida rimou(67), Rosto de Palha (73), Imprô-
prio para Menores de 18 Amores (76), tem uma intensa atividade
poética que inclue a participação em antologias (Abertura Poética
e 26 Poetas Hoje), em revistas e suplementos literários, tanto na-
cionais como estrangeiros, e eventos e manifestações (PoemÃção,
Expoesia, etc.), além de ter acumulado uma respeitável quantida-
de de prêmios literários, Atualmente está terminando de preparar
uma antologia de poesia feminina, Mulheres da Vida, da qual faz
parte o texto publicado nesta edição, '

Crica tem 16 anos e é inédita; o poema apresentado tam-
bém faz parte do Mulheres da Vida.

Maria da Graça Biatto, jornalista (Folha de SP), já publicou O
Equilíbrio das Pedras (1976, edição Massao Ohno, ilustrações de
Fide Hellmeister); o poema escolhido para esta edição é inédito,

, Olga Savary já publicou Espelho: Provisório (José Olímpio,
1970) e Sumidouro (Massao Ohno/João Farkas, 1977); Jornalista
(Pasquim), tradutora tde várias obras de Pablo Neruda, inclu-
sive), publicada em diversas antologias e revistas literárias, dirige
o setor Literatura da Casa do Estudante do Brasil; os poemas

*. desta edição fazem parte do seu próximo livro, Altaonda,
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LEILA MICCOLIS

Ilusão (2.o)

Igual a todas

desejou ser única,
contou-me histórias, casos de seus casos,

falou de medos, de loucuras, sustos

e de um futuro que séria nosso.

Como as demais e tantas e diversas

fez mil pergunta sobre meu passado,
teve ciúmes,

me roçou de leve,

quis recuar, pensou melhor: agiu
igual a todas

se deitou comigo, dormiu

com suaspernas entre meus joelhos

e sonhou ficar multiplicada

no meu quarto de espelhos.

OLGASAVARY

ÁGUA-FORTE

Não sei muita coisa do mar mas acho

que ele é um cavalo posto a pique,

galopando submerso ou emergindo às vezes

com as crinas coroadas de guizos.

Palavras, antes esquecê-las,

lambendo todo o sal do mar

numa única pedra.

MUTANTE

Sempre vivi perto do mar.

Entro na água e logo i

a terra torna-se uma memória antiga.

Saio
e a água volta comigo:
as gotas são em meu corpo escamas.

ANA CRISTINA CESAR

GUIA SEMANAL DE IDÉIAS

Ségunda

Não achei a Távora mas vi o King-Kong na pracinha. Análise. Leu-se
e comentou-se que o "Regime não vai cair". Climax alencariano das
Duas Vidas.

Terçá

Parque Lage com Patinho. Yoga. Sopa chez avó. Di do Glauber.
Traduzi 5 p. de masturbação até encher o saco.

Quarta

Fingi que não era aniversário. Almoço em família. Saidinha à tar-
de, com e sem Tutu. Não me aclamaram no colégio como se esperava,
Sai deixando pistas com a psicóloga. -

Quinta

Passei pros alunos redação com narrador sarcástico. Último capítulo
de Duas Vidas. Encontro P. Q. na portaria e vamos ao chinês. Conversa
de cerca-lourenço, para inglês não ver.

Sexta

Bebericamos depois do filme polonês. Quarto recendendo a chulé e 2
sutiã. Guardados. Voltei no aperto, mas tão mole.

Sábado ,
Cartas de Paris. Disfarcei-me de nariz para enganar P.Q. Casas da
Banha. Cheguei cedo, parei em frente à banca das panelas,

Domingo

Lauto café à beira-mar. Mímicas no ônibus. Emoção exagerada, demais,

imotivada. Dildo ligou, pobre. Darei bola? Anoto no diário versinhos

de Álvares de Azevedo. Eu morro, eu morro, leviana sem dó, por que

mentias. Meu desejo? era ser... Boiar (como um cadáver) na existência!

Mas como sou chorão, deixar que gema. Penso em presentinhos, novos

desmentidos, novos ricos beijos, sonatilhas. Continuo melada por dentro.

 

MARIA DA

GRAÇA BIATTO

pouco naturais, ao anoitecer

artificiais, ao amanhecer

infelizes e sufocados

pela intimidade regulada

em constante ante-vespera do fim

irrealidade

estupidez poética

inquietos pela proximidade do tédio

excessivamente confusos

disciplinados

mas impacientes

(ou éramos simplesmente necessitados
de enlouquecer em paz?)

Nota - A organização desta matéria bem como da que sairá no
próximo Versus, foi possível graças à colaboração de Heloisa
Buarque de Hollanda (organizadora da antologia 26 Poetas Hoje
e professora de literatura da UFRJ), sob forma de sugestões e in-
dicações de nomes, bem como da poetisa Leila Miccolis, que in-
clusive cedeu textos da antologia Mulheres da Vida; a análise feita
incorpora algumas sugestões da poetisa RenataPallottini, no que
diz respeito à poesia feminina dos anos 60; há um ensaio de Ana
Cristina César, a ser publicado em breve, que apresenta pontos
em comum com o enfoque que adotamos, embora com um grau
muito maior de aprofundamento do tema e de fundamentação.
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Antonio Risério

. > Luis Aranha foi oúnico modernista nascido
| no século 20 (Oswald é de 1890; Mário, de

| 1893). Logo após a chegada da energia a São

»: Paulo, cobrindo as ruas da cidade com postes

| e fios, para o luzir das lâmpadas e a circulação
" dos primeiros bondes elétricos. Pouco depois

do cometa de Harley passar «resplandecente

" no forro do céu» (Oswald), provocando
| correrias populares e previsões apocalípticas.

* Moldura perfeita para o nascimento de um

| poeta que cantaria maravilhado as duas

.. primeiras décadas do século, possuído de um

- fascínio hipnótico pelos fenômenos elétricos e

E "astrofísicos. Hoje em dia, quase ninguém ouve
" falar dele (na História Concisa, de Bosi, seu

nome é citado uma única vez, numa lista de

presentes ao Teatro Municipal em certa noite

de fevereiro de 1922...). "or que? A resposta

mais provável está no sijêncio do próprio Luis
Aranha. Ele só fez poesia até os 21 anos de

idade, completados na época da Semana de

Arte Moderna. Depois disso, «emudeceu como
novo Rimbaud», no dizer de Manuel Bandeira.

E Agusto de Campos: «Um dos melhores

poetas do nosso modernismo virou embaixador

no Ceilão. Nunca mais se ouviu falar dele».

Duas pessoas, que eu saiba, se detiveram

sobre a pequena obra que deixou (uns 20

poemas, se tanto): Mário de Andrade e José

Lino Grunewlad. Mário, culpando-se a si
mesmo e aos modernistas pelo esquecimento

em que o poeta caiu, deixou-nos um retrato

critico impressionista-psicológico, sondando

as razões que levam o individuo a não
«artetfazer» e buscando uma primeira

aproximação daquele fazer poético

bruscamente interrompido. A análise de José
Lino, por sua vez, é basicamente estética.

Focaliza estilo, linguagem e relações com

outras «Obrasda «série literária». Vanguardista

interessado em toques de vanguarda,

buscando reforçar a «tradição do novo» e criar

uma «ecologia» favorável à poesiã experimental

dos anos 50, José Lino soube ver a carga

informativa original do poeta esquecido. A

partir de uma leitura, é possível ver, em Luis

Aranha, um momento rápido e problemático

desta linha ou linhagem poética que vem de

Sousândrade ao «concretismo».

Sim: a obra incompleta de Luis Aranha

aponta para o futuro. Seus poemas estão entre

as criações mais arrojadas que o modernismo

produziu em seus disparos iniciais. Um projeto .

poético inovador, radical, engajado até a

medula na criação de uma poesia adequada às
. novas realidades do mundo urbano-industrial.

Aranha. foi uma antena captando os signos da

modernidade estética e experimentando-os na

prática. Para isso, armou-se de temas

fundamentalmente urbanos, procurando tratá-

los numa linguagem nova. Violentou a sintaxe

para captar o atropelo veloz dos eventos

modernos. Incorporou à fatura do poema a

técnica da redação jornalística, atirando a

anotação precisa do repórter no. jorro das

imagens futuristas. Refez temas líricos, como

o da recusa amorosa, a partir de conceitos

técnicos, buscando lirificar palavras do

repertório científico. Apelou para a estrutura de

montagem e a visualidade precisa e

insólita do haicai' Adotou o estilo de cortes dos
telegramas e chegou mesmo a transcrever num

poema, com as modificações necessárias, um

boletim médico. Foi, enfim, o nosso poeta

futurista. Embora, como todo mundo, negasse

publicamente o futurismo. Não séi se por

razões ideológicas, à maneira de Maiacóvski,

que jamais aceitou a adesão de Marinetti ao

fascismo. Mas o certo é que, e desta vez como

Maiacóvski, aprendeu as lições da vanguarda

italiana, ainda que via Paris. E por falar em

União Soviética, Aranha foi o primeiro poeta

brasileiro, que eu tenha notícia, a cantar o

bolchevismo e a Revolução de 17, num poema

onde, por meio de uma associação cromática,
projeta o Krem:i., no bairro operário paulista do

Brás: «O Palácio das Indústrias Kremiin no:

Crepúsculo do Brás». Projeção que teria sua

contrapartida russa em O Percevejo, de

Maiacóvski, que faz uma aeronave de viajantes

brasileiros descer em Moscou. Mas, turismo à

parte, resta saber por que este marco da nova

poesia brasileira continua esquecido,
injustamente esquecido, quando uma populosa

região de poetastros supérfluos recheia as
páginas de nossos manuais literários. E

verdade que nem sempre Aranha acerta a mão. .

Mas, ao contrário dos Menotti e Guilherme de
Almeida, foi dos poucos, em 22, a sáber onde

estava o alvo, e não apenas que o alvo existia.
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POEMA.

PNEUMÁTICO

O bolchevismo na sarjeta «
Todas as explosões são revolucionárias
Triângulo
E uma bomba de vidro faz parar
Explosão
Sincope 2
Não creio no pneuma dos estóicos
Mas os pneumáticos arrebentam
Que aborrecimento!
Não há mais 75 cavalos
«Nem velocidade cor de vidro
Os roncos do motor
O vento se estortega
E desmancha meu cabelo seus dedos
Na colméia dos pulmões o enxame de ar zumbe
Bandeira de pó agitada quando passo
Os patos voam
E meu sangue termômetro subindo
Rapidez
Pane
Oh! a curiosidade popular!
Noite
O sorriso feliz dos transeuntes
Letreiros luminosos
Anúncios luminosos
Broadway faz ângulo com a Quinta-Avenida
Arranha-céêus
Vista pela lente da lua São Paulo é Nova-York
A vitrine é um palco
Num cartaz o retrato da prima-dona
Uma india
Neste cenário não pode ser o Guarani
Nem o Guaraná
O bonde na curva berra uma força indômita
Não há mais orquestra 4
A vitrine é um palco
Drama de adultério
Uma dama em camisa perto do leito
Divá almofada abajur
O povo se aglomera
Meu automóvel chama a atenção
Sou um espectador a quem se pede e que esqueceu o
bilhete-posse de sua frisa
Todos me olham
Vexado
Coberto de pó
Vindo de Santos
A bomba na mão do chofer
A febre intermitente do motor ,
A câmara de ar se enche de um orgulho burguês
Escrevo este poema conserta e pneumático furado
Domingo
8 1/4 na Casa Michel

ius
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Luis Roseinberg
1- Deboche, romantismo ou política, dá tudo no mesmo frente à nossa precariedade intelectual. Somos umpovo censurado. Nossos gritos são transformados em gemidos de dor... A experiência nos leva à solidão. Ouse joga na acumulação primitiva do kapital ou se perde no prazer. A contemporaneidade da burrice já nãocomporta mais o espaço aberto por um Adorna, por um Brecht, por um Sartre, por um Oswald, por umFreud: Isso é lixo, frente às nossas necessidades de fachada. A simplificação é o nosso lema, deverá ser onosso compromisso com tudo. O populismo a cada dia mais vulgar é o pulo do gato. Quem não pula dança.Quem não dança é louco. Pau neles, que eles merecem. O sociologismo vulgar é idolatrado como disciplina.Convivemos com a morte dentro do corpo.O vírus do medo é uma constante em nossas vidas... O estudantemassificado, deve engolir os efeitos de destruição do sistema. A ré da sétima arte. A ordem não pode serperturbada. E impossível imaginar a liberdade dos sonhos no real. A extravagância «del delírio du_kapital»transa imperceptivelmente do centro, para a extrema direita. A imaginação gragrenada apodrece antes doúltimo ato. O espetáculo das democracias é humilhante. A indisciplina vital da juventude é mantida pelocabresto, nas mãos de esqueletos envelhecidos. A dor profunda queima a alma, provocando vômitos deagonia. A aversão pelo novo, é uma necessidade para desinformação planificada. O conservadorismo, determina: arte só ao lado do povo. Falam, sem experiência do povo e se esquecem que a arte é uma dasprofissões do arteiro. E nesse nosso momento, todo arteiro é um produto histórico caro, ao conformismoautárquico. Reina a «calma» no ocidente cinematográfico tupi: a «DAMA» fatura. O «LUCIO FLÁVIO»determina, O «CORTIÇO» reverencia. E o filme «CHUVAS» lança uma esperança aos cadáveres daHistória. Na nossa falsa generosidade cristã recuperaremôs a todos indistintamente dando aos velhos aaposentadoria antes 1a morte e aos jovens a morte em vida. Agora pergunto: quem é que vai recuperar «OCAVALEIRO DE IARARÉ»??? Regredimos a um passado cavernoso, feio. Mas9 verão oferece chuvas,sexo, damas e suspense... É preciso inventar um DOPS cultural, para não se ver o real. DOPS, drops, obrasileiro é livre. Ama o seu povo ardentemente, É um artista e ao retratar o seu semelhante, nãopercebeque o que na verdade está fazendo é a pura imitação da
trabalhos perfumados com o kapital é apenas a expressão das necessidades históricas da burguesia e nada

«civilização moribunda»... Ou seja, a base desses
mais... Então o operário dentro da ótica dos dominadores, poderá receber suas migalhas sempre com umbelo sorriso kolgate palmolive. E esta é a história da nossa história... Que cinema é este???

 

2- A ratalhada segue MUTILANDO o Estado. Até
agora não entendi o público silêncio mantido, em
torno do DESAPARECIMENTO de 2 moviolas e
um estúdio de som - deixados na COMISSÃO DE
AUXÍLIO A INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA
por Fernando Ferreira, atual crítico do jornal O
Globo. Este material lá estava, para ajudar verda-
deiramente, a cineastas INDEPENDENTES. Nel-
son Pereira dos Santos, Arthur Ommar, Maria do

. Rosário e eu mesmo, montamos alguns dos nossos
filmes na então C.A.I.C. Ao entrar para o ESTÁ-

. DO, o Sr. Paulo Afonso Grisoli convocou o cineasta
Iberê Cavalcanti, que ao invés de solidificar a nossa
LUTA por um cinema de IDEIAS, sabendo das
nossas dificuldades IMEDIATAMENTE, sem con-
sultar ninguém, DEMONSTROU tudo para trans-
formar «o local no "atual cemitério. . CRI-

|_ foi assumir só esse pesto vergonho-
so. E mais criminoso é se manter na lei do silêncio
definitivo, a situação real de todo aquele material,
que para um bom número de cineastas, é tão
importante como a COMIDA. No atual momento
em que só se fala no incentivo à indústria cinemato-
gráfica, não justifica se manter a lei do silêncio e o
material desmontado. É de se perguntar: quem está
GANHANDO para calar???????

3- Aqueles que em nome de um cinema-popular (na
verdade populista, pois, ainda confundem táticas de
hegemonia burguesa com «democracia política»),
me acusam de ressentido, de menininho undigrudi,
de radical, de possuir inveja por meus filmes não
terem dado dinheiro, afirmo-lhes que se fosse esse o
meu processo, eu não me chamaria Luiz Rosemberg
Filho e não teria feito «O JARDIM DAS ESPU-
MAS», «ASSUNTINA DAS AMÉRIKA» e mais

36

recentemente o poema «CRÓNICA DE UM IN-
DUSTRIAL»... Sei que não faço filmes fáceis (pois
detesto a simplificação) e por isso pago um preço
caro. Sei que estou só neste grande circo. Mas,
felizmente, nunca enganei a ninguém com sons e
imagens meramente consumíveis, imagens de efeito
que no fundo correspondem às táticas da hegemonia
burguesa - e que HOJE, pautam o nosso discurso
cinematográfico. Claro que eu gostaria que os meus
filmes tivessem tido público. Mas, se não os tive, a
culpa não é minha. O cinema está se encarregando,
juntamente com os demais meios de comunicação,
de EMBRUTECER o nosso público. Sei, sabemos
todos, que o nosso pior inimigo é o filme estrangei-
ro; mas não é por isso que vou renunciar auma luta
mais ampla pela IMAGINAÇÃO no poder. E o que
se tem visto, é o ASSASSINATO cruel de toda e
qualquer manifestação da IMAGINAÇÃO. O ci-
nema comercial, por ser o que é (reprodutor de
conformismo), não pode sustentar IMAGENS &
SONS de um real sem fantasias,

Bertolluci, num belo depoimento dado ao nosso
amigo Fabiano Canosa, disse que «antigamente
temia o público». Foi o suficiente para que alguns
cineastas entre nós, se arvorassem «diplomatica-
mente» a condenar um determinado tipo de cinema,
que por infelicidade, não chega ao grande público.
Mas ainda não chega ao público, como não chegou
«Terra em Transe», «O Bravo Guerreiro», «Os In-
confidentes», «Tristes Trópicos» e muitos dos filmes
do mestre Jean-Luc Godard, Straub e mesmo Ber-
tolluci. O público foi, é e será sempre um mistério
para todo e qualquer cineasta sério. Mesmo a culpar
o Público, eu ainda prefiro criticar o sistema que

- manipula o público para que deteste o seu cinema.

7

4 DESTE

MUNDO

SouzaLopes

4 DESTE MUNDO
1 - Ao contrário do que afirma a lenda, Dom Quixote de La,

Mancha teve existência real. Jovem ainda, meteu-se emcomplicações políticas e, exrulso, da universidade,
publicou algumas novelas de qualidade mediana. Depois de
velho, arrependido, dos antigos pecados (literários),
escreveu vários panfletos subversivos e compôs uma
fábula em torno de um certo Miguel de Cervantes Saavedra,
escritor mediocre a quem o rei dos mouros teria decepado
a mão esquerda como castigo por um mau soneto.

. v fe 2
2 Teria Cristóvão Colombo __ que nunca navegou a nau

catarineta - suplicado à tripulação que lhe tirasse a vida,
prometendo-lhes, no outro mundo, tesouros, latifúndios e
favores reais? E teria a tripulação exigido um prazo de 3
dias, ao cabo do unaI foi encontrada a América encalhada
no oceano-mar?

E

Colombo, grato à providência, teria
aprisionado alguns autóctenes após cantarolar uma
antiquissima balada pornográfica? Conjecturas apenas,
enquanto voam os pombos.

ve at

3 __ Vladimir Maiacóvski bebia vodca, jogava bilhar e
armava revoluções. Não ouvia estrelas e, certamente,
nunca leu Olavo Bilac. Tivesse conhecido Augusto dos
Anjos, convertê-lo-ia ao comunismo e, com grave
admiração, lhe falaria de Vladimir Iliteh. Amou Lilia Brik e,
ao que se sabe, nunca tocou pandeiro no cabaré da Véia-
Lúcia, na rua do Cacau. Montava palavras e cavalgava o
cavalo doido do verso, Um dia, sem consultar ao governo
ou à academia, suicidou-se com um tiro de revólver.

vr ve

4 __ Expedito, funcionário do ministério (nivel 7-KF , ref.
1.08, cod. 235/4a), jamais conheceu o outro, cujo inome
nunca figurou na história ou nos relatórios bimestrais do
centro de processamento de dados (cpd).
Quando Gàgarin - bicho deslumbrado no azul -

cumpria sua viagem em torno da. Terra, Expedito expedia
alvarás de nada-consta, (mod: A-259/562), e o outro

Quando Gágarin - bicho deslumbrado no azul -
cumpria sua viagem em torno da Terra, Expedito expedia
alvarás de nada-consta (mod. A-259/b62), e o outro - ainda ©
Ignorado pelos registros - buscava uma amante nos
cinemas da cidade.
Tempos depois Expedito aposentou-se (dec. 2898),

comprou uma tv a cores (THV 759), alugou um apartamento "
(30. 15. 2B. 19o) e ofereceu uma festa aos colegas de
oficio. O outro - sempre ignorado pelos registros -
!?mou o trem para o subúrbio e dormiu até o fim da
viagem. #

Não sendo sério o cineasta, é muito fácil se chegar
ao público. A fórmula é mais ou menos a seguinte:
cagalhães da TV , estardalhaçosno Zózimo, mulhe-
res nuas, um tema R:E;A;L;I;S;T:A, se apresentar
delicadamente não tendo nada pra dizer ou contes-
tar, defender o ESTADO com a mão no peito,
cultuar desde a banana até o abacaxi. Um pouqui-
nho de sal, gilete, pimenta, vaselina e outros ingre-
dientes da culinária tropical. A sopa está pronta
para servir. 5

5- Agradando e desagradando a gregos e troianos,
Glauber concluiu as filmagens da sua «IDADE DA
TERRA». O que será como proposta, poucos pode-
rão prever. Deu a maior força a este aspecto da
Contradição do ato de criar, pois, mesmo *com
muitas dúvidas, tenho a plena certeza de que
dentro do nosso conformismo, o filme explodirá
como uma bomba. E nesse nosso momento, é
preciso realmente explosivos, para despertar este "
cinema que já foi grande, contraditório e significati-
vo. Não creio que se deva condenar Glauber à
morte, como querem muitos. Mas em se tratando de
um valor impar, é preciso fazer valer os seus aspec-
tos produtivos. Quem fez «DEUS E O DIABO» e
«TERRA EM TRANSE» não fará nunca um filme
fútil como muitos que vem sendo feitos com rótulo
de popular e que na verdade são apenas dados de
efeito do populismo. É
operam
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ENEDOÉ

Na nota que escrevi no Versus 21, a respeito da proibição pela
Censuta Federal do filme Crônica de um Industrial, de Luiz
Rosemberg Filho, Onde se lê Reginaldo Faria, leia-se Roberto
Faria. Este sim, Roberto, prestou aquelas fundamentadas
declarações... Luiz Egypto
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ROBERTO;PIVA ARTISTAS PLÁSTICOS

Mudando as regras do jogo

No dia 3? de maio, mais de 60 artistas plásticos de São Paulo estiveram
discutindo seus problemas profissionais específicos. Nesta reunião, foi aprovado
por unanimidade que o movimento assumiria um caráter aberto, com direito a
participação de qualquer artista, sem nenhuma exigência burocrática ou discrimi-
nação, e orientado numa perspectiva clara de defesa dos interesses dos artistas.
Os problemas dos artistas plásticos manifestam-se desde as questões materi-

ais econômicas, ligadas à sobrevivência, até as questões referentes a mercado,
regulamentação da profissão e divulgaçao de trabalhos. Sobre este ponto cabe
ressaltar que, não possuindo formas efetivas de controle sobre sua produção, fica
fora também do controle do artista determinar o seu público, e este se estabelece
em função de um critério econômico que só benéfica as elites. Isto é fundamental
para compreensão do isolamento do artista plástico e da inoperância do seu
trabalho para o conjunto da sociedade, dentro da estrutura do sistema capitalista.

Mas, o primeiro passo para mudar as regras deste jogo já foi dado concreta-
te no dia 31. O primeiro passo, implica na busca de autonomia através de

gªlegas coletivas. Começa surgir a consciência de que a negação dos esquemas
de participação que o sistema capitalista impõe aoartista só pode ser rompido se
houver um esforço de todos neste sentido. A tomada de consciência desta neces-
sidade se processa de forma desigual entre os artistas, não é por acaso que pro-
fissionais de teatro e cinema já estão, hoje, mais organizados e num estágio de
luta mais avançado. São muitos os laiores que contribuem para esta desigualda-
de, Weio entretanto que o fator determinante está ligado ao modo de produção,
que é diferente entre os artistas de um modo geral: Entre estes, o que produz de
forma mais individualizada é o artista plástico. Considero, por isso, fundamental
a existência de organismos capazes de restituir, aoartista plástico, sua dimensão
coletiva, e ao núcleo de São Paulo cabe cumprir esta função.
Além disso devemos ter claro que o nosso primeiro passo representa a negaçao

da atual realidade a que estamos submetidos, e que não adianta apenas negar, é
preciso superar esta realidade. Pará isso precisamos nos unir a outros setores que

também estejam marginalizados em nossa sociedade, buscando uma alternativa

meditações de enmgenco

O adolescente que se liberta de 2.000 anos de superego biblico-cristão & cai
. na vida já é alguma coisa mas falta muito para dar a porrada no alvo certe no
1h1m1go exato & nietzsche tinha razão ao dizer que os homens não acreditam

_mais em deus mas se comportam como se acreditassem & o futebol & a tv globo
estão aí para não deixar nietzsche mentir & esvaziar os bagos na sublimação
morta da perda de tempo a morte em vida adolescentes adultos crianças
morrendo num Canto escuro da casa em meio aos cheiros familiares & se
dispersando em Dequenas coisas ridículas & se drogando no vazio da negação -

à do CORPO até cagar pedra & perder o tesão de viver é premso sômente admitir
- morrer entre os braços da pessoa amada («qualquer maneira de amar vale a

pena») morrer em pleno iviasc-orgasmo estrelas escorrendo da boca vermelha
aberta para os cometas do sexo oh manhã das manhãs molhadas com.

" amêndoas verdes renascer para esta opulência eu sou sua beleza eu sou seu rei
F_/ Davi deus àdolescente da luz da manhã chovendo cravos vermelhos rumo à

LIBERTAÇÃO.
P.S. Em qualquer horário da manha tarde ou noite os passageiros sentados nos

 

ônibus estão dormindo esmagados pelo kapitalismo selvagem que lhes tira
0 sangue e pele & a energia sexual um bagaço generalizado testemunhan-
do este período de barbárie e sexualidade infantil sendo usada para
movimentar a engrenagem kapitalista (ver Eros & Civilização H. Marcu-
se) neste sentido os homossexuais espanhóis tem razão: «El coito anal
derruba el capital». Se não derruba não deixa de ser uma sugestão para

de. participação política, capaz de responder aos nossos anseios deliberdade e
emancipação. Não existe possibilidade de emancipação para os artistas, ou
intelectuais, os estudantes e os operários, dentro do sistema capitalista, ea luta
destes setores hoje encaminhada isoladamente, também não será consequente
Da nossa união depende a nossa vitória, e a nossa vitória só pode ser
concretizada 'no socialismo. A arte é um modo de connhecimento da realidade, Hoje,

sua função é ajudar a transformar esta realidade. Martha D'Angelo.
ajudar a derrubada.,

Meu pai é um homem gordo. E naquela tarde va-
zia,quando cheguei em casa, suado de tanto jogar

futebol na rua, eu vi meu pai chorando no portão.

Um homem gordo chorando é uma coisa triste. E

meu pai chorava em silêncio, ali em pé, gordo,
grande, como se viver não tivesse mais sentido.

Eu não tive coragem de olhar seu rosto. Por isso

| baixei a cabeça, pedi licença e entrei. A casa estava

vazia e Silenciosa. E lá fára, gordo,
homem chorava sozinho. E

Para o resto da minha vida eu haveria 'de lembrar
aquele homem ali parado. Um h>mem pesado,

grande, um

severo, que haviamos aprendido a respeitar mesmo

quando, colérico,

incerto. .

Um dia, porém, eu haveria de entender

homem muitas vezes faz o que não quer. E

noutro portão,
seu pai.

O tempo passou, meu pai envelheceu, e durante
muito tempo eu não pude entender porque chorava;

naquela tarde vazia, cheia de silêncio, mistério e
calor. Houve um dia em que odiei meu pai. Noutro

dia, porém, eu o amei como jamais cheguei a amar
outro ser vivo na face da terra

Porque a vida é assim e assim será sempre,
pensava eu naqueles dias, E assim pensava em 1964,
quando comecei a amar meu pai.

Eu tinha 13 anos e meu pai, gordo, suado, viajara
mil quilômetros para ser operário em Brasília, Meu

pai queria voltar de lá rico e talvez mais gordo. Não
conseguiu.
Eu tinha 10 anos, quandº meu pai abriu -a revista

O Cruzeiro e mostrou para- minha mãe o retrato de
Brasília sendo inaugurada pelo presidente da
República, Aqui vai nascer um novo! Brasil, disse
meu pai, e minha mãe sorriu.
O Brasil não * nascer ali. Porque numa aoite

escura de 1964 meu pai chegou em casa sangrando e
disse: mulher, ajunte as crianças e a mala de roupas
que vamos embora daqui, !

Aprendi a amar meu pai no caminho de volta, No
Onibus empoeirado que rasgava a estrada,
viajávamos meu pai e sua família. O sol nascia do
outro lado da janela e eu via o rosto gordo daquele
homem honesto refletido no vidro cheio de orvalho,
Fu sabia que meu pai continuaria gordo, mas

jamais seria rice. Sabia também que o Brasil caia em

nos espançcava por algum motivo

que um
um dia,

um filho haveria de chorar como o

  

pedaços e não nascia mais êém Brasília, como
imaginávamos todos nós naqueles longinquos dias
de frustrada esperança.
Meu pai quis depois construir um país à parte,

bem longe dê Brasília, mas acho que não conseguiu.
Nós "andávamos, andávamos e andávamos, mas
parece que ele não conseguia achar o seu lugar.
Moramos em muitas cidades e em nenhuma delas

ele conseguiu a sua casa. Parecia um homem
desesperado 'a ; perseguir qualquer coisa inatingível,
Mas era um homem forte e não queria desistir das
coisas nas quais sempre insistiu em acreditar.

Nós, seus filhos, nem sempre compreendiamos
aquele peregrinar sem rumo pôr rodovias e ferrovias
sem fim. A casa incerta, a mãe nervosa querendo
ficar, meu pai como um cigano buscando,
inutilmente o seu país perdido,
Apesar disso a vida era para nós, crianças, uma

grande, e desconcertante aventura, Mas um dia
aquilo terià de acabar, como acabou. Era 1968
noite muito mais escura.
Miu pai, sempre gordo, suado, chegou em casa

abatido. e deixou todo aquele corpo enorme cair
sobre a cama, Nossa mãe perguntou o que tinha
acontecido e ele não respondeu.

Ficaria ali parado, o olhar pregado nas paredes,
até o outro dia, quando o encontramos ainda
acordado e mudo, O que houve? - insistiu minha
mãe. Uma tragédia, respondeu meu pai, e calou,
Horas depois ele quebraria duas mesas e três

cadeiras, como. se tivesse incarnado o demônio.
Gritou e berrou de raiva e nós, seus filhos, nos
escondemos cheios de terror.
Muito tempo depois aquele homem enorme séria

se havia apropriado da Nação para governá-la à
revelia do povo, como sempre dizia nas horas de
maior fúria. Nós, seus filhos, nada entendiamos
naquele tempo.
Um dia, eu haveria de entender que um homem,

muitas vezes, faz o que não quer. Nossa mãe
encontrou uma casa sólida para morar tranquila e
nós, seus filhos, conseguimos estudar um ano inteiro
numa mesma escola.
A aventura incerta de viajar pelos quatro cantos

do mundo acabou ali. E um dia, quando cheguei em
casa, numa tarde vazia, meu pai chorava no pnrlâo.
olhando desamparado o terrivel vazio aberto à nossa
frente. 6

Um homem gordo chorando é uma coisa triste, E
meu pai chorava em silêncio, ali 'em pé, gordo,

grande, como se viver não tivesse mais sentido,
Sim, um homem chorando "é uma coisa triste,

Huje sei que, para um homem quase sem pátria e
1 sem esperança, chorar é muito mais que se encostar
num canto e deixar que as lágrimas desçam pelo
rosto, Porque a dor é um mllhao de vezes maior.

* a ; i ;,

dominado. pelos vizinhos, Calmo, sereno como uma &

criança grande, ele pediria a todos que o deixassem

sozinho, Pela fresta da porta, nós seus filhos,

ou iríamos de sua boca 4ma só frase, repetida até a

exaustão: esse país não presta,

Muitos dias passaria, uns sobre os outres, até

que entendêssemos o significado daquela  trase,

Porque nosso pais amava o seu país acima de todas

as coisas, e podiamos jurar que ele daria até a vida 2

para salvar a pátria e a honra de seus cidadãos.

Mas o tempo passou e nunca meu pai reuniu a

família para fugir de uma terra inóspita em busca de

seu país perdido. Nunca mais ergueu seu braço

gigantesto para ameaçar cheio de ira os homens que

O MEU PAÍS
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alguns

pontinhos...

Noventa anos de abolição. As diversas entidades negras

procuraram, desde o início do ano, as formas de atuação

durante este período. Algumas comemorarai a abolição,

outras comemoraram criticamente, principalmente, aqueles

que, negaram o abolicionismo, denunciando o racismo cole-

tivo.Centenas de negros mobilizaram-se em torno das ativi-

dades. Até a imprensa burguesa atuou. Foi num ciclo de

debates em São Paulo que umjovem demonstrou o estado de

espírito de grande parte da Comunidade Negra. Levantou-

se em meio a um debate e dirigiu-se a um negro velho, na

platéia: 1

-- «Parece que o senhor conhece bem nossa história...

Pode me falar do Quilombo do Jabaquara ?

O velho lutador negro, Henrique Cunha, levantou-se e

contou-lhe a história, inclusive quem foi Antônio Bento.

Sem dúvida, o Movimento Negro não é algo isolado do

conjunto de manifestações de massas. Dele se alimenta,

alimentando-o, participa de suas vitórias e de suas derro-

tas. E sofre com os seus desvios. E preciso, portanto, estar

atento a tudo que vem ocorrendo no Brasi! e no mundo. As

aberturas que se anunciam que concretizam nas iutas trava-

das nos diversos niveis da sociedade; nas greves operárias do

ABC e de Osasco (em São Paulo) e no próprio crescimento

que o movimento negrovive nos dias atuais. E não podemos

perder de vista ainda as lutas africanas por libertação

popular; as reações do Ocidente - via Nato, países Europeus

e Africanos ou OTAS- Organização do Tratadesdo Atlântico

Sul (via Brasil). Compreender, também, como o Brasil quer

e como poderá se comportar, neste contexto, diante das lutas

negras travadas, tanto a nível interno, como a nível interna-

cional. Em outras palavras: precisamos começar escrever -

fazendo - a história atual do Brasil. Uma história negra que

há muito vem sendo embranquecida.

*

O surgimento de núcleos negros socialistas em São Paulo e

Rio, sem dúvida, cria uma série de debates dentro do

movimento negro. E isto é bom, na medida em que os

diversos grupos voltam-se, momentaneamente, para si pro-

curando respostas para estas novas tomadas de posições.

Isto demonstra que o movimento cresce e com isto novos

grupos e posições surgirão. E preciso compreender esta

dinâmica, pois ela é quem vai determinar os rumos do

movimento. Talvez estas divergências não surjam dentro das

entidades, mas inevitavelmente nas atividades desenvolvidas.

Para sobreviverem, as entidades, terão que aprender a con-

viver com as divergências. Receber as transformações e
compreendê-las de forma correta, nàwmfica perder 0

que já foi ganho, ao contrário, significa avançar e perceber o

uu? pode unificar.

Apesar das divisões que ocorrem nos setores dominantes

da sociedade é preciso ter claro que ainda têm um ponto em

comum: a necessidade de explorar.

Portanto um Movimento Negro unificado é, hoje, a única

forma responsável de trabalhar no sentido de responder aos

anscios das populações negras. *

- Hamilton Bernardes Cardoso.

cerimônias para

o assasinato de

Hamilton Bernardes Cardoso

um negro

/

Vivi está grávida. É negra, como o marido e o filho que vai nascer. Qual o

preço de um negro? Você sabe?

Esta é a história de um, que custou três caixas de frutas, Demorou

seis horas para morrer..

' perguntou?

Vivi tem 17 anos de idade. O documento

. diz que tem 21. Há três meses está grávida.
Chegou no Registro Geral do Hospital das

, Clínicas. Pediu o cartão de visitas de _Rob-
son Silveira da Luz. A escriturária lhe res-

pondeu que não havia cartão. Aí, ela disse a

Vivi:
* "- Sinto muito, Robson morreu.

Vivi, era esposa de Robson, desmaiou.

Dia vinte e oito de abril, Robson morreu

numa sala de cirurgia do Hospital das Clini-

cas. Antés, o corpo ficara marcado, o rosto

" destfigurado e o escroto fora arrancado na
44,a delegacia policial, em São Paulo.

O Delegado, enquanto batia em

dizia-lhe:
- Negro tem que morrer no pau!

E, mesmo antes de matar o negro magro

de 21 anos, que morava na Vila Popular,
havia dito a Eron, após a invasão de uma ca-
sa, que quando prendesse Robson haveria

de matá-lo no pau. f
Por ista, Mãe Tereza do Terreiro . . ......

fez uma procissão. de preto velho, no dia 13

de maio. Da casa de Robson, na Vila Popu-
lar, até a porta da delegacia, ao lado de uma

igreja do centro de Guaianazes. Ali, defronte
ao 44,o Distrito Policial, para mostrar para a

polícia, que negro também tem vez.

Robson

Não sei se tinha carteira profissional. Alguém

Sulei da Luz, a Vivi, e "Robson, há mais

de três anos frequentam o terreiro de Um-

banda. Antigamente, os dois iam juntos no

da mãe Tereza. As terças e sábados, Mas ul-

timamente ele resolveu frequentar um

candomblé do Ipiranga. Talvez para ficar
mais tranquilo com seus Orixás. Agora só

Vivi ainda vai à Mãe Tereza, com o filho
Rogério de três anos. No sábado, 22 de abril,

Robson foi sozinho ao baile de noivado de

uns amigos, em Guaianazes. O que mais 208-

tava era de baile e de jogar futebol. Era late-
ral direito, |

No baile, ele e seus amigos beberam bas-

tante. Foram às duas festas numa só noite,

mas acabaram ai no noivado mesmo.

De lá sairam num grupo de umas dez pes-

soas (ninguém lembra ao certo) cantando e

brincando pelas ruas de Vila Popular. En-

contraram o caminhão de frutas do feirante

Joaquim de Oliveira Marques.: Roubaram
três caixas: uma de laranja, uma de abacaxi e

uma de mexiriça. Enquanto uns comiam, ou-

tros carregavam as caixas. Meio bêbados.

Alegres. O feirante não esperou amanhecer

para dar queixa no 44o distrito,
Nenhum dos rapazes se preocupou com a

brincadeira. De manhã, Robson não deixou

de jogar no 1.o de Maio. Na volta, almoçou.
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Despediu-se da esposa, seguindo para o bar

do pai, que aliás, já contratara um despa-

chante para transferir a- sua propriedade-para

o filho.
Na Vila: Popular, Bradelvino Gonçalvés,

amigo de infância de Robson "também esta-

va tranquilo. A tarde, foi à casa da namora-

da. Quando voltava, seis da tarde, investiga-
dores à paisana o prenderam.
No outro dia, na delegacia foi torturado. E

Bradelvino, o Dô, conta:
**- Levam a gente para uma sala com es-

crivaninha e uma mesa com máquina de es-
crever. Deve ser para o escrivão-não sei para
que! - Aí mandam a gente tirar "a roupa.
Eu tirei e fiquei como Deus me fez.
depois que me esmurraram bastante. Aí en-
faixaram minhas mãos, os dois punhos, jun-
tos. Depois me mandaram sentar. Enfaixaram
meus dois pés juntos. Enfiaram um ferro en-
tre Os braços e as pernas. 'Apoiaram uma
ponta de ferro na escrivaninha. Estava pendu-
rado e fiquei à vontade deles... Ai, bateram
na minha cabeça, no corpo, na sola dos pés
com uma borracha/ Além das: borrachadas
esmurram a gente, chutam e batem como
querem. Perguntam se a pente tem sede. Diz
orlê sim, nesta altura, a boca está seca. E eles
jogam água na nossa cara, no canto da boca,
quase afogando a gente, que não consegue
beber nada..."
©*- Eles queriam saber da casa do "Rob-

son. Disse que não sábia e que se soubesse
não diria"

Esta cena se repetiu diariamente, até sexta-
feira. Mas não era só Dô que era torturado;
também os outros prisioneiros da delegacia
do dr. Luiz Alberto Abdala - delegado de
polícia - em Guaianazes.

Valdir era torturado todos os dias, apesar
dos quinze anos, pelos policiais do 44.o Dis-
trito.

Durante o dia torturavam os prisioneiros;
à noite aterrorizavam os moradores da Vila
Popular. Um dia invadiram a casa da sogra
de Erinton Pereira de Brito - o Eron que
daqui há dois meses vai se formar investiga-
dor de Polícia. Além da sogra estava Lúcia, a
esposa de Eron com algumas crianças. Os
policiais invadiram a casa e ameaçaram todos
com as armas nas mãos. Queriam. o Mutuca.
Ao ver a casa invadida, Eron que chegava do
trabalho correu para lá, Abdala ao conhecê-
lo abraçou-o: **Preciso pegar o Mutuca e o
Robson. Se acho este neguinho mato ele no
pau. Ele está me dando muito trabalho"
Segundo Eron, Mutuca 'é um
mora na vila, trabalha e ajuda o pai.

Vivi também teve que conversar com o de-
legado Abdala, na terça-feira. No carro dele,
uma Variant. For aí que se negou a dizer -on-
de Robson estava, que encontrou o garoto
Valdir algemado e descobriu que os policiais
forçavam-no a dizer o endereço de Robson.
Ela acha que foi ele quem deu o endereço do
seu marido. O garoto nega: **Não falei nada.
Fiquei: pendurado, tomei choque no. peito,
em cima do coração, mas não entreguei nin-

nem meus camaradas..."
A casa de Vivi ficou de pernas pro ar, nes-

te dia, como a casa da sogra de Eron, revis-
tadas pela polícia, Mãe Tereza viu sua filha
de santo ser arrancada do seu terreiro: o tem-
plo de Oxalá.
Na sexta-feira, Robson ainda estava

tranquilo, Foi em casa pegar roupas limpas e
as chuteiras para jogar pelo Império do Sam-
ba F.C., do Ipiranga., Foi ai que o guarda
Eros, o Boca Torta, chamou Abdala, O dele-
gado e sua equipe cercou-o ônibus. Prendeu
Robson e levou-o à delegacia. Pela manha.
Ele encontrou-se com Dô, na cela, Conversa-
ram.,
Enquanto tudo. acontecia, a mãe de Dô

arranjou um advogado, o Dr. Darci. Já fora
insultada na delegacia, quando devou
numila e cobertor para o filho; já chorara
de raiva do Abdala. Vivi também,

Ainda na sexta-feira, os investigadores
buscaram Robson na cela e levaram-no
para a sala de torturas. Pelas descrições de
Dô, presume-se seja uma casa entre a dele-
gacia e uma casa de família, quase defronte
uma igreja: o templo de Cristo.

Foi levado por volta de onze horas, E não
demorou muito para os amigos de cela ouvi-

Isso;

"garoto que

rem seus gritos de misericórdia...
Doze horas.
Os gritos de Robson continuavam, Ora

gritava, ora se calava. Os policiais, às vêzes,
paravam para descansar.

Treze horas. A cerimônia continuava, ao
lado da igrejà.
Quatorze horas. Os grltos de Robinson, Ja

não eram como de início; escapavam, saiam
apertados pela garganta. Já não eram gritos;
os sons chegavam baixo no ouvido dos com-
panheiros.

As 17:30 hs., os homens da lei traziam Ro-
bson de volta para cela. Ensanguentado, as
juntas duras, o corpo desforme? -.
**- Abdala falou que negro tem que mor-

rer no pau. Por isto estão me matando"
Os companheiros de cela ajudaram-no a

ajeitar-se. Ajudaram-no depois a urinar. Mi-
jou sangue. i ! .

Chamados, os policiais levaram-no ao

Pronto Socorro de São Miguel. Daí foi leva-
do em estado grave para o Hospital das Cli-

nicas. Sua esposa conseguiria encontrá-lo no

domingo, numa maca, no corredor do Pron-

to Socorro, tomando soro. O investigador de

plantão tentou impedi-la de entrar, mas ela
invadiu o Pronto Socorro.

Lá estava Robson, semi-acordado e com
as marcas das torturas. feio, né

Vil...)
*- Não está não, bôbo..

Diariamente sua esposa [01 visitá-lo. Na
quinta-feira, estava morto.
No enterro, a família, revoltada, pedia jus-

luga, ameaçava vingança. No dia 13 de Maio
à noite, a procissão cantando pontos de preto
velho. "A Associação Martin Luther King,
com mais de duzentos negros, em Guaiana-
zes, protestou. O priméiro pavilhão do
hospital a ser construído pela Fundação Na-
cional de Cultiira Negra e Miscigenações de
Guaianazes, receberá o nome de Robson
Silveira da Luz. é !
A família escreveu carta aberta - com as-

sinatura de amigos e gente solidária - pro-
testando contra a opressão policial. A carta,
que vai ser- entregue à Comissão de Justiça e
Paz da Arquidiocese, foi lida no lançamento
'do Comitê Brasileiro de Anistia, dia 12 de
Maio, pelo grupo Afro-Latino América.

Hoje, Dô, o amigo de infância denuncia
tudo que sabe sobre a morte de Robson.
Sua irmã, que mora em Itaquera, é obrigada
a voltar diariamente de táxi para casa. Dois
homens hum carro, às vezes, perseguem-na
quando chega em casa a pé. Um dia, quando
entrou na casa de um protestante para escon-
der-se do carro, os dois homens saltaram do
veiculo e deram um tiro pra cima, Dois poli-
ciais visitaram. por duas vezes, a mãe de Dô,
à procura dele. Disseram que precisavam fa-
larcom seu filho.

Vivi nem sabe como anda «o processo. Al-
guém The disse e ela acredita, feliz, que o juiz
que vai julgar o processo aberto pela família
contra a equipe de Abdala, vai ser negro. Ela
acha que um juiz negro talvez garanta um
julvamento justo.

Está só, com Rogério de três anos e o filho
que vai nascer na sua casa, na Vila Popular,
Fem a solidariedade dos amigos que comen-
tam que o português pagou Seis mil cruzeiros
para o Abdala matar seu marido,

Vivi pagaria bem mais para deixarem-no
KMO

. O futiro?

Vai ser de Tuta e trabalho, Preparando os

caminhos do Rogério e da criança que vai

nascer. Se for mulher, chama-se Alexandrina

- nome da tia de Robson, se for homem,

Robson Silveira da Luz Junior,

v
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Se ele está desempregado

Ela sustenta a família.

Se não...

Continua lá. Na casa de sinhãá...

Dez minutos sentada frente a um papel em branco,
tentando escrever sobre Zeze Mota, a Chica da Silva do
filme do Cacá Diegues. Nada além disto me vinha à
cabeça: _ Maria José Motta você fez a maioria das
mulheres negras, que viram seu show, sentirem-se
orgulhosas.
Posso afirmar que ninguém melhor do que nós,

pudemos sentir toda sua alegria e revolta. Elas entraram
em nós e nos ajudou a apagar algumas mentiras e
reafirmaram o que somos, que nossa força é grande e,

somente ela nos permitirá sair vitoriosas desta luta de
revalorização humana.

Naquele dia no palco, você foi tudo. Vida, morte,
loucura, desespero, sensualidade, inteligência e princi-
palmente, negra. Sua sensualidade ultrapassou o prazer
momentâneo e, de uma certa forma solidificou nossa
certeza em sermos mulheres e negras e não sentirmos
vergonha nem medo por isto.

Você exibiu seu seio, suas pernas grossas e bonitas
sem nenhuma culpa. Agrediu "os acostumados às
atitudes supostamente normais. Sua vitalidade as-
sustou os poucos acostumados às demonstrações de
negritude. Seu canto quente é uma revelação. Através
dele, pode-se melhor sentir o negro das músicas de Luis
Melodia, Gilberto Gil, Milton Nascimento.: Destaque
para Rita Baiana, feita inteirinha para você. Um modo
negro de ser mulher que, só nós entendemos e

podemos. Qualquer crítica ou desassombro é apenas

inveja e incapacidade de ser.
Mas depois de tudo veio o medo. Medo que consiga

vencer a engrenagem propagandiística e se transforme
num sucesso. Talvez, até valesse pelos seus anos de
sacrifício e porque esta deve ser a meta de todo o artista
popular. Penso que isto seja difícil num país
acostumado ao lugar comum. «Oxum que te entende e a
nós também, sabe disso».
Você fez muitas pessoas chorarem naquele domingo

depois pós -- 90 anosde Abolição. Eu também chorei
porque ainda não consegui calar minha emoção diante

do belo. Neusa Maria Pereira
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por Eunice J. Ndlovu (vi-

ce-secretária da Zapu, grupo

que integra a Frente Patrió-

tica).

- Depois da intensa resistência do povo do Zimbab-
we contra as intimidações, as prisões, as execuções

e os assassinatos, perpetuados pelos Selous Seuouts

de Tan Douglas Smith, o povo do Zimbabwe, una-

nimente, pegou em armas para a conquista de sua

independência.
Foi essa a única solução encontrada pelos cida-

dãos do Zimbabwe; pois todas as negociações pro-

varam ser úteis.

Maio de 78. As forças populares do Congo se

levantaram. A imprensa brasileira - instrumento

ogia dominante é quem escreve: CHACI-

NA DE BRANCOS NO ZAIRE!

- E o governo brasileiro fala em amizade com a

Africa! As lutas travadas pelo povo do Congo (que

Mobutu insiste chamar de Zaire) fazem partede

uma guerra contra o imperialismo, a exploração
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| O regime de Smith, na intenção de combater
essa situação e diminuir a participação das mulhe-
res trabalhadoras na luta, procura dar-lhes empre-
#0. O ministro do Trabalho e Bem-Estar Social, R.
Cronge, chegou a declarar demagogicamente que
as mulheres são mais eficazes e responsáveis que os
homens na indústria.

As mulheres, na verdade, como parte integrante
do povo: do: Zimbabwe, lutaram e continuam a
combater contra as leis do regime discriminatório
de Smith, Tais leis criaram uma situação mediante
a qual as mulheres permanecerão como menores
durante toda a vida, em relação aos seus direitos
comotrabalhadoras, é
As mulheres africanas, são, deste modo, desa-

lentadas na sua participação do desenvolvimento
do país porque trabalham em péssima condições e
somente propiciam uma barata mão-de-obra ao re-
gime ilegal. Os homens do Zimbabwe partiram e
continuam a sair do país aos milhares para depois
regressarem do exterior, enquadrados na guerrilha,
E isto deixa as indústrias sem operários,

Ficou provado que o fato de empregar novos
operários de nada serve, pois eles seguem o mesmo

econômica e o racismo...
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Alguns pontos que devem ser fixados em torno da
questão do Zaire: e
1 - Esta é a segunda vez que em treze meses a
França socorre Mobutu, intervindo nas questões internas
do pais; 1
2 - 'Mobutu é um dos dirigentes mais corruptos da
Africa. Boa parte da ajuda (vultuosa) que recebe dos
Estados Unidos e da Bélgica está depositada em sua
conta pessoal na Suiça; tot
3 -- No ano passado, já o antigo ministro das Relações
Exteriores da Bélgica, Renaat Van Elslande tinha acu-
sado a França de se interessar particularmente pelas
riquezas do Zaire:
4 _. «Deixem a Bélgica numa região que historicamen-
te lhe pertence», disse Van Elslande;:
5 % Os interesses belgas no Zaire são enormes.
Sobretudo em Shaba, ex-Katanga, onde a Sociedade
Geral da Bélgica montou- um verdadeiro império, que
explora os minérios do Zaire;
6 -- A Bélgica mantém o Zaire em suas mãos diante de
tentativas de «infiltração» dos italianos, japoneses e
alemães. Para isso conta com uma arma fundamental:

- controla o sistema financeiro do pais;
7 -- O montante de investimentos da Bélgica no Zaire é
quarenta vezes maior do que o da França;
8 _. O Zaire é base para agressões à Angola, prote-
gendo soldados da UNITA, chefiados por Holden Rober-
to, parente de Mobutu;
9 --. Diante da notícia da invasão do Zaire pela França
«por razões humanitárias» disse um oficial belga: «eles
trabalharam bem, mas como nós necessitam de aviões
americanos, fotos tomadas pelos satélites americanos
dossiers fornecidos pelos americanos».
'O -- A França tem condições de ter uma política de
intervenção militar de grande potência? A pergunta é da
revista Nouvel Observateur, que responde: «Não», em
francês que pretende penetrar na África, (mais uma vez)
com estes golpes de ousadia, como vanguarda militar,
contando com a retaguarda dos Estados Unidos. Mas os
Estados Unidos estão interessados em privilegiar estas
relações? E o que significa a idéia de uma OTAN disposta
a comprar a batalha da África? A OTAN __ diante do atual
estágio de equilíbrio na Europa - está diposta a intervir
diretamente na África, para defender os interesses da
«estabilidade».? E
É o que veremos nos próximos capítulos.

caminho já trilhado por seus irmãos. Diante disto,
o regime conta unicamente com as mulheres, mas a
reação destas foi surpreendente, pois também
abandonaram o país para participarem na guerra
de libertação. Participaram e continuam a partici-
par plenamente na política e nos sindicatos no inte-
rior do país, unem-se cada vez mais aos guerrilhei-
ros. Isso levou muitas ativistas femininas aos cár-
ceres e campos de concentração,

As mulheres do Zimbabwe tem mostrado grande
determinação desde o momento em que começou a
luta armada. Trabalharam com as forças do .
ZAPU : no interior do país dando-lhes abrigo, co-
midas e roupas. Dão toda a assistência necessária
aos combaletes para que estes prossigam na luta
armada. *.

Muitasdelas morreram como a maioria dos ei-
dadãos, visando a conquista da independência para
todo o poyo, lutando pela libertação total, econô-
mica, política e social. :
A autora é vice-secretária da ZAPU, grupo inte-

grante da Frente Patriótica. 2

De Cadernos do Terceiro Mundo
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presença hegemônica no riquíssimo Zaire. A
Legião - hoje munida de tanques leves e
médios, helicópteres, lanchas de desembar-
que, canhoneira fluvial e aviões de apoio é um
dos instrumentos mais versáteis da França
liberal de Giscard, para práticas brutais.
E a bru:alidade na Legião começa em casa,

na Córsega, onde seus dez mil homens são
'reinados entre violências. O povo da Córsega
destes'a este bando-homens que não usam o

. nome de nascimento, e são geralmente fugi-

Marcos Faerman

«Se você quiser gozar os prazeres "da

vida/Engaje-se aqui na Artilharia/Artilharia

meu velho irmão/A tua saúde esvaziemos

nossos copos.»

É caniandc hinos assim que a Legião

Estrangeira francesa ataca. Há algumas sema-

nas, atacaram nc Zaire, para preservar,

Mobu:u e abrir caminho para um novo poder da

França, na região. Em 69, partindo de sua base

na Córsega, atacaram no Tehad. Um legionário

bêbado fez confissões a Stanley Meisler, do

Los Angeles Times, nesta campanha, dizendo

que seus companheiros eram sádicos brutais,
«homens daSS, que enfiam as baionetas pelas

janelas e jogam granadas a dentro. «O homem

dizia «phttt se eu pegasse meu dinheiro

hoje eu me mandava.»

A Legião Estrangeira tem 158 anos de defesa

d3 colonialisme francês. Foi corrida da Argélia

em 62, e com esta derrota a França e a Legião

caira, lado a lado. .

O colonialismo francês tenta recuperar sua
presença na Africa. Não vacila, para isto, em:

comprar briga - indiretamente - com a
Bélgica, que não quer ver ameaçada sua

'ivos da polícia de vários países. De vez em
quando, acontece um inevitável estupro da
filha de um pescador, de um camponês. Masa
Legião parece intocável.

Ela foi criada em 1841, pelo rei Luiz Felipe,
para servir ao Império Colonial da França.
Logc, seus homens chegavam a um vale
inóspito, cem quilômetros de Orá, 'e ali

erguiam Sidi-bel-Abbês. E ali, por cem anos,
homens de todos os povos (fugitivos de
alguma coisa...) iriam viver, sob o signo da

Legião:
_- LEGIO, PATRIA NOSTRA,
Isto é, a Legião é a Nossa Pátria.
Ladrões, falsárics, assassinos - os deses-

perados do mundo - eram acolhidos pela
Legião, e ali construiram sua história, nos
desertos árabes, nas duas grandes guerras da
Indochina - experimentando a tristeza e a
morte das derrotas daÁsia e da Argêlia.
A mais insensata de suas campanhas talvez

*enha sido no México, em 1863. E foi lá que a
Legião ganhou seu macabro simbolo: uma
mão de madeira. O Sol recém tinha nascido
naquele 30 de abril. O capitão Danjou e seus
nomens - eram.60 - estavam cercados por
dois mil mexicanos. O capitão Danjou tinha
uma mão de madeira - a outra tinha perdido
numa campanha na Criméia - e era com
aquela mão que ele comandava a resistência
suicida. Os homens iam caindo, e ele se
arrastava, de cidadela em cidadela, falando a
eles que resistissem, pela glória da Legião.
Mas © capitão fci atingido. Demorou ainda
cinco minutos para morrer. E nesses cinco
minutos, cada um dos sobreviventes ainda
capaz de se mover se arrastou até ele, e jurou
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sobre a mão de madeira, não se render. No
meios da arde, restavam ainda seis legionários
capazes de sus.entarem em pé. Quando suas
balas eles calaram as baionetas e
carregaram  scbre c inimigo. Os três que
escaparam, recolheram a mão nega de
Danjcu, a sinistra mão que todos os legioná-
rios afagam, na hora do combate.

Fei no últime dia de abril de 1967 que a
Legião deixcu, sem nenhuma glória, o velho
quartel de Sidi-bel-Abbês. Poucas pessoas
assistiram aquela cena: os últimos legionários
ainda na Argélia, em posição de sentido vendo
a bandeira ser hasteada pela última vez. Nesse
'empo, os legionários ainda diziam para os
jornais da direita francesa, que silenciavam
sobre a ioriura e os crimes contra o povo
argelinc: «nunca admitimos sair daqui com o
rabo entre as pernas.»

Estava longe do tempo de Beau Geste,
romance de Percival Cristoohen Wren, publi-

Foto: Augusto Ramasco

Este é um dos cinco mil gquerri-
lheiros da Frente de Libertação do
Tchad, que após 12 anos de luta
ameaça o regime ditatorial do gene-
ral Felix Mallum Contra Frente, a
França enviou batalhões de pára-que-
distas e a Legião Estrangeira, organi-
zação mercenária. A acusação é a
mesma de sempre: «ameaças contra

.. 08 franceses», que vivem no país,

ABERTURA: umnovojornal. -
le a imprensa negra está crescendo...)

"Somos brasileiros de Maio."
Este o título do manifesto do jornal Abertura, recente»

mente lançado em Sao Paulo. Seu diretor responsável é Os-
waldo Camargo, companheiro que conosco iniciou o Aftro-
latino-América.

. No manifesto, analisam, além da abolição. o momento
político. Propõem uma abertura, "o negro falando uma lin
guagem que atinja o maior número possivel de leitores: ne-
gros e brancos". '
"O jornal, que deverá ser mensal, coloca, também, a ne-

cessidade do negro juntar-se às lutas gerais: "neste mo-
mento em que o Brasil busca uma reconciliação Estado-In-
dividuos convém, também, ao negro participar para uma
elucidação de sua condição de homem brasileiro".

Cita, ainda, todos os principais jornais da imprensa Ne-
gra, do passado, propondo, enfim, uma tomada de posição
diante da realidade brasileira, cumprindo as tarefas que o
momento exige. 7

NEGRA MELODIA

Depois de muito tempo sem ouvir nada de novo de
Luiz Melodia, ouvi, outro dia, duas das suas novas com-
posições no rádio. Sempre naquele seu estilo de blue
brasileiro de letras simples. Das duas a que mais se
destaca é Iran, dedicada a seu filho.

Gilberto Gil despediu-se do público brasileiro, no últi-
mo dia 13 de Maio, no Teatro Municipal de 'São Paulo,
com um show muito bom e o teatro lotado. O espetàá-
culo, que fazia parte das atividades relativas aos noven-
ta anos de abolição, foi no saguão do teatro e o cantor
comentou:
- "É..., a gentesempre fica na senzala....
Gil, pretende ficar um longo tempo nos Estados Uni-

dos, apresentando-se em seus principais Estados,
ªlém de gravar um disco com Bob Marlei e Steeve Won-
er.

Uma das nossas maiores cantoras popular, Fritz-
gerald está ficando cega. Por isto seus médicos acha-
vam prudente que ela diminuisse seus shows para que a
luz dos refletores não apresse suas Cegueira.

X Carlos Vampré

cado em coleções de aventuras (no Brasil, a
fascinante Terramarear), filme que passava
nas matinês, scb os aplausos dos meninos...
N: Beau Geste, c legionário era o herói: «
soldado era a figura de túmulo, imóvel em
silêncio - qual um deus egípcio no meio do:
'empo, olhandc para a minha face viva com
aqueles olhos de pedra morta. Por que
esavam todos naquela atitude de estátua? Por
que es:ava o forte tão horrivelmente silen-
cioso?» d

Era a cena que impressionava os meninos: à
medida que os seldados iam caindo, baleados
pelos (bandidcs) arábes, «ele os colocavade
pé, ferido ou morto, armava o fuzil em posição
para que o inimigo tivesse a impressão que ao
longe da muralha, em cada seteira, havia um
soldadc vigilante.»
Hcmens mortos, com fuzis nas mãos. Não

será a imagem perfeita do que é, hoje, a Legião
Es'rangeira?

Vissungo, conforme explica Miguel Arcanjo é a
canção de trabalho, cantada no século XVII pelos
negros escravos que trabalhavam no garimpo, nas
minas de diamantes das Minas Gerais. Este povo
que a história oficial se nega a falar que existe,
com uma cultura que a ideologia dominante se
nega a aceitar. No princípio, quando se apresenta-
vam na Zona Sul, ensaiavam na Universidade Flu-
minense, o grupo observou algumas coisas: **a ver-
dade que as letras do vissungo contém, as pessoas
da Zona Sul, não vão compreender direito. Se a
gente toca como deveria ser tocado elas torcem o
nariz. E um certo preconceito estético e na medida
que a gente se aprofunda, vai perceber que o es-
tético está muito ligado ao ideológico".
P - Então vocês começaram a fazer música pa-

ra as classes populares. é

R- Tem uma coisa que precisa ser colocada. A
origem das pessoas do grupo é um negócio muito
importante, Durante um período estivemos ligados
a um tipo de pessoa que não tinha nada... a classe
média, a intelectualidade do Rio. Estávamos
preocupados em atender estas pessoas. Na medida

! que entendemos que elas poderiam nos levar a um
caminho errado.... Compreendemos que só
pºderiamos produzir uma música verdadeira se

| fossemos viver a música que a gente queria produ-
zir, se nos desligassemos da preocupação de aten-
der aquelas pessoas. Então não é exatamente que o
grupo decidiu mostrar a cultura popular às cama-
das populares. O grupo para sobreviver teve, tam-
bêm, que aprender a conviver com essas camadas
populares, inclusive para se desenvolver. Continuar
a aprender, fazer intercâmbio. Somos reprodutores
de uma cultura que eles produzem. Normalmente
um sujeito ou um grupo qualquer cria determinada
música, sai do ambiente dele e vai para na Zona Sul.
Fica alí e ali se perde. Por isto continuamos lá no

) nosso meio. Inclusive há uma idéia vigente - e foi
" dito inadvertidamente - vocês levam essa música,

GRUPO

VISSUNGO:

Não levamos Arte para o povo;
Vivemos a cultura popular...

por Mario Augusto

No princípio, há quatro anos

-

atrás,;
era o grupo Sarará Miolo: Entre vários elementos
negros, mulatos, Miguel Arcanjo, Carlinhos e Lu-
la. Todos se originavam das mais baixas camadas
da população, mas estavam interessados em desen-
volver um trabalho sobre culturas negras, a partir
da música e do teatro, !

Do livro: O Negro no Garimpo de Minas Gerais,
de Aires da Mata Machado Filho, surginsum texto
para teatro, que deveria ser musicado pelo grupo.
Ai surec a necessidade de aprofundar os estudos
de conteúdo. do. livro, discutir :e |aprofundar

tudo

|

do conteúdo do livro, discutir e aprofundar
as questões, Mas este trabalho levava a posício-
namentos diante da realidade. E um trabalho ár-
duo e na medida que os objetivos se definiam al-
gumas pessoas acabavam saindo.
O grupo já apresentou-se para diversos tipos de

públicos: o da Zona Sul - a intelectualidade de
classe média - o do subúrbio - de onde alguns
deles vieram - e o do interior - de onde veio o
resto do grupo. Mas o próprio trabalho definiu-os
pelo público do interior e subúrbio, Foi desta de-
finição que o grupo surgiu concretamente e aí o
nome mudou: Vissungo, !

cultura popular ao proletariado. Esse é um con-
ceito que está sendo usado por todo mundo que
tenta fazer um trabalho de levar alguma coisa. Co-
nheço o pessoal e não é esta a pretenção, na me-
dida que se fizesse isto estariam negando o tra-
balho. Eles não vão levar cultura; vão se identifi-
car com a cultura existente, vão transar com as
pessoas, mantenedoras daquele tipo de cultura e
tentar ali, aprendê-la e divulgá-la. A coisa está
mitificada pelo seguinte: as pessoas se fecham e di-
zem: Nós, vamos fazer este trabalho. Definindo po-
sições e atitudes para os grupos que detém a cultu-
ra. #
P - Você levantou algo: importantíssimo. O
papo da visão da classe média, setores da classe

média. Então nós vamos levar a cultura ao povo...
Mas como é que vocês aprendem nesse meio, Co-
mo se dáa interação? |
R - E você chegar para ver, conhecer, sacar,

sem aquela posição folclorista de "o que é que
você faz, o que é que você canta?" um contato
puro e simples. Tem lá uma roda de Jongo em Ale-
gre, não-sei-o-que-lá no interior do Estado do Es-
pírito Santo Chefa, toma cachaça, bate papo, fala;
mil coisas da vida do cara. Fala! nós somos do
Rio... etc... até dá segurança e liberdade ao cara
para falar das coisas dele. Mas até esse ponto eu- já
confio em você, você não é repórter, não é folcio-
rista, não é músico, não é nada. Você é uma pes-
soa que está interessada em ouvir eu cantar, só.
Uma pessoa comum como qualquer outra. Esta
postura, para nós é importantíssima, transação de
pessoa para pessoa. Acho interessante o seguinte:
O Jongo, Uma vez eu li um livro do Edson Carnei-
ro e via palavra jongo. O interesse pela palavra
surgiu uma vez que eu fui no Morro da Serrinha.
Lá tem uma comunidade de não sei o que tá que
fazia ou faz jongo. Depois que eu Ii o livro do
Edson Carneiro. E lá que vi o Jongo. A Serrinha
fica em Madureira, onde nasceu o Império
Serrano, berço de célebres artistas. Nos livros, se-
gundo o Edson Carneiro (na época em que o livro
foi puúublicaco) era um gênero trazido por escravos
africanos que estavam em vias de extinção, então,
do interesse pelo jongo, a gente conseguiu começar
a provar, por esta prática de cachaça, papos, bo-
tequins e tal que isso era uma grandississima mentira,
quando nós descobrimos na Serrinha um núcleo de
jongo ativíssimo. Este contato não é o de gabinete,
o do folelorista, é o do dia-a-dia, do viver, do
sentir, de tomar cachaça no meio fio: da esquina.
Esse que éo lance. O lance de saber que o velho
cachaceiro que faz samba no bloco carnavalesco
Caprichosos de Vigários Geral tem que ser jonguei-
ro, porque tem muita idade, veio de Minas e for-
cosamente ouviu jongo,
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P - Um dia nós vamos escrever nossa história...

R - Seria bom, mas melhos se as pessoas sou-
bessem ler. Num país onde a- maioria das pessoas

não, sabem der, essa cultura naturalmente tende a
ser oral, Então você vai ter que ver com os velhos.

Partimos deste princípio, Os velhos sabem das coi-

sas.

P - Dá para vocês separarem Vimmm: é Sam-
ba? Origens, como se desenvolvem. .
R - A música na África tem uma função social

muito maior do que tem aqui no Brasil, um país
capitalista. Aqui a música tende a atender o mer-
cado social, vender, ete... Na Africa, embora ela
esteja se desenvolvendo, tem uma função social
muito mais rica, inclusive esteticamente, por- estar
muito ligada à vida das pessoas, Então os escravos
africanos, no Brasil, transpuseram tudo isto para
música popular. Ele é escravo, dominado, ele so-
fre. e a música tende a satisfazer
se afirmar como ser humano, Quando você fala em
separar as coisas é um lwu'wiu muito difícil, .. essa

relação social; essa vivência pura de música com
vida é um negócio que você nota em qualquer pais

do mundo, onde tenha havido traços de escravi-
dão. América Central, States, Você nota essa liga-

ção entro músicas e vita (O que acontece com o

negro, e basicamente peias suas origens africanas é
que a música faz parte de sua essência de vida, en-

tão a capoeiracê uma das poucas lutas que se luta

cantando, tocando instrumento e batendo. Ai tem
o canto, tem a música; Vissungo é música- de tra-

balho. Então há canto, no trabalho, na guerra, O

aspecto música e canção está na essência do negro,

compreende? Canta para brincar, namorar...
Se a gente quiser separar estas cantigas, Vissun-

'o é cantiga de mineração do Diamante, uma for-

ma que o escravo encontrou para se. expressar
enquanto trabalhava, o jongo, mo trabalho com a

cana-de-açúcar, café, e daí afora. Olmnlu ao gêne-
ro tem que ver as culturas africanas, Que nação
Africana ecra mais influente em "mmanllm. na
época que existiram os vissungos, por exemplo? A
região para onde os eseravos iram era determinada
pelas necessidades dos exploradores, Isso trazia
aquele tipo de cultura, Os escravos que tinham fa-
cilidade de fazer um tipo de coisa ia para tal lugar.
As culturas foram se misturando, outras foram fi-
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cando esquecidas, outras se prolongando. Até que
descobriram o dinheiro.
P - Alguém pode desenvolver mais este tipo de

música dentro do contexto de nossa sociedade con-
sumista?
R - O negócio é simples. A gente fala em mú-

sica de baixo porque existe uma música de cima.
Existe uma classe dominante e uma dominada.
Falamos em música do negro, nosso trabalho, por-
que achamos que a maiorià da população ou é ne-
gra ou é mestiça,. A classe dominante é branca,
então esta música vai ser naturalmente negra. A
música de baixo é da clas * *inada,.
P - Seria a manifestação cu.. jral da classe opri-

mida?!
R - A forma que ela encontra, Então o tópico,

cultura negra, cultura do oprimido. Esta contra-
dição não vai existir. Achamos que a chamada cul-
tura negra é a cultura do oprimido do Brasil. Por-
que o negro é o oprimido, O negro é mestiço.
P - Vocês colocariam como cultura negra ou

cultura do oprimido?
R - Colocarei como cultura negra. A gente não

tem culpa do- negro ser exatamente a do oprimido.
Então, estamos fazendo a cultura do oprimido. O
racismo no Brasil é um assunto que não se discute.
Existem brancos é negros, mas a classe dominante
& à branca, a cultura dela é branca, o negro, então
é o oprimido. Isto não quer dizer que este tipo de
branco, de preto seja só na cor. Não. É do opn-
mido e não oprimido mesmo, O Hilton, que é o
único branco do grupo, poderia falar por nós do
porquê que ele está no grupo, E uma explicação
muito importante na medida em que a gente vai sa-
bendo explicar esta transação de negro e oprimido.
Oprimido não é necessariamente negro, nem negro
é necessariamente um oprimido...
P - Esta questão eu acho importante porque ao

se colocar em nossa democracia racial este tipo de
problema, o jornal da burguesia... O Globo, colo-
'a que seria... O black Rio é racista, Neste tipo de
discurso são acusados de fazer o racismo às aves-
Sas...

P - Racismo às avessas, não é? Então vamos
dar a palavra à um branco....
R-HILTON - Em primeiro lugar não existe

racismo às avessas. Acontece o seguinte, a minha

il o Branco fazer....

pele é branca, mas na minha concepção o branco é
a classe dnmmanle. a classe que oprime e não
pertenço a classe dominante, estou automaticamen-
te na raça-negra. Esta, a minha concepção. O con-
trário do Pelé, justamente o contrário. A coisa não
é tão simples assim, mas... -

P - Certo. Acho modestamente, como não fe-
cho com os opressores, mas com os oprimidos, sou
também negro,

R - Agora o Hilton tem uma coisa importante
que ele não falou: a origem dele. Ele é branco, mas
se tivesse vivido no meio do branco, não estaria fa-
lando "isto, neste momento. Foi dominado
também... favela, trombadinha, roubar cavalo...
ele sofreu um processo de negros. Os negros na fa- >
vela eram oprimidos e ele um branco no meio de :
negros, Ele assimilou esta tendência de estar no
lado destas pessoas. Veja: após muita luta, con-
cluimos alguma coisa. Temos uma proposta muito
grande. Até pouco tempo e ainda há, linhas pen-
sando assim, ém pensar uma cultura negra à nível
de Brasil. Este é um pensamento errado. Isto
porque qualquer negro sabe que sua história não
começou em 1.500, com o descobrimento, nossa
história é muito anterior. Na medida em que assu- ..
mimos uma história negra para o Brasil estamos
assumindo o que o regime coloca, que nos volte-
mos para o caráter negro da história. E uma tenta-
tiva sutil, altamente inteligente de nos relegar
sempre ao segundo plano. A gente fica encostado
pensando na cultura negra sem participação no es-
quema Vigente. Nós pensamos como negros, temos

uma origem, temos uma história negra, uma his-
tóriá do Brasil. Pensamos o negro como um ele-

mento ativo na sociedade. Quando se fala em Gré-

cia antiga, fala-se em história da Humanidade. .A.
história do Brasil com o negro participando, de:

finindo: esta, a história que nos preocupa. O
problema é a cultura brasileira com o negro parti-

cipando, e qualquer um, de bom senso, sabe que

fomos nós quem construiu isto daqui. Existe uma

cultura de negros, no Brasil e a cultura negra é tão
velha quanto a humanidade.
P- E o Black Rio? ,

R - E... Isto daí assusta muita gente. Ai inven-

tam que é racismo ao contrário ée neste discurso ele

já virou racista. Se- voçê se preocupa com o racis-

mo é porque é racista também. O sapatão do

crioulo é escroto, mas o skate da Zona Sul é jóia.
Você saca o racismo em cima da jogada. O Ro-

berto Moura que é crítico de m.p.b., branco, de
classe média evidentemente, escreveu .,um artigo
infeliz no Pasqulm Dizia que os negros tinham
que usar camisas listradas, sapatos e calças bran-
eas. A imagem que ele tem do sambista: tocar ca-
vaquinho: e surdo. Achava ridículo, um negro
andar de calça Lee, jaqueta jeans e um sapato ver-
de. Ele só sabia que o samba já está na mão do
branco, está dominado, Não é da classe dominante
mas está dominado e o cara faz o que ele quer., Vai
fazer um samba assim, dizer que samba é assado.
O Jair Amorim, o Evaldo Gouveia. Esqueceu-se o
Moura que o negro que faz Soul, que canta e que
dança o soul são metalúrgicos, da construção civil,
escriturários, pessoas da classe dominada. Se de re-
pente eles deixam de aceitar a camisa listrada, a
calça e os sapatos brancos, o surdo e o cavaqui-
nho, o samba da burguesia é por alguma razão.
Acho mais positivo que ele dance soul, quando a
juventude branca dança rock, ao menos está se
identificando enquanto negro, está se reunindo,
discutindo um problema muito sério, que é o racis-
mo, com a sociedade brasileira. Ele está unido.
Quando o negro começa fazer soul fica esquisito
porque as escolas de samba vão esvaziar. Quem faz
samba é o negro e quem vai fazê-lo agora? E claro,
temos um compromisso de raiz, racial, de- origem.
Não somos nós os defensores da Pátria, para isto
tem muita gente aí, definindo os caminhos da pá-
tria. Porque temos nós que definir tudo? Depois
todo mundo compra, Nós não vamos para a arqui-
bancada porque é caro. :O metalúrgicofaz samba,
mas não usa o samba. O dinheiro pinta na mão do
opressor, Nós não somos os defensores da cultura,
nós detemos a nossa cultura. Negro nãofaz mais o
samba? O samba está dando dinheiro? E muito fá-

ele pega a nossa camisa lis-
trada, bota nossa-calça branca, pega um tamborim
e faz o samba, Se for bom a gente vai também
sambar.

O (.rupu Vissungo ainda tem muito para falar. No
prnumu Afro-Latino-América discute: o crítico de
músicas. O descobridor de talentos, Soul escolas de
sambas, mulatas. E grupo Vissungo. Mais, um
depoimento de um Black de Niterói, .. a
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São Paulo, 21.maio. 1978

Caro Versus:

PSB, PTB... Voltarão todas as siglas de
1964? Mas se é preciso romper com o
passado. O passado populista que nos
conduziu a esses 14 anos. Esses anos
podem ter sido uma etapa necessária,
mas não o serão se nada tiveram ensina-
do.
Apoiamos a proposta da Convergência

Socialista, mas ela tende a se erjvolver
em alguns erros que devem ser evitados.
E que podem ser evitados através do de-
bate amplo. Q
O antigo Partido Socialista Brasileiro

não era o partido dos trabalhadores. Na
verdade, apenas reunia os restos que
não se identificavam com os demais
partidos, desde empresários populistas
até a esquerda-esquerda. Reconstruí-lo
seria reconstruir mais um partido de sus-
tentação do sistema.

necessário romper com o passado,

«NAO FOIATOAQUEEU

NÃO QUIS ME TORNAR

PADRE»

RRR

no que a conotação da sigla PSB não
ajuda nem um pouco. Por isso, propo-
mos que não haja uma reedição dessa si-
gla - que nem ao menos popular era, ao
contrário do PTB. Propomos a criação do
Movimento Socialista, movimento nasci
do das condições atuais de nosso pro-
cesso histórico, que nada tem a ver com
as condições de 1964.

Foi dito que o partido é permanente,
enquanto o movimento se reveste de um
caráter mais transitório. No entanto,
observando-se as experiências acumula-
das historicamente, percebe-se que
foram os movimentos, e não os partidos,
que conseguiram realizar a transforma-
ção da sociedade. O movimento perma-
nece na passagem de uma forma social a
outra.
A sigla PS tomou o poder em Portugal

não devido ao fato de ser uma sigla po-
pular, mas devido às suas ligações inti-
mas com a burguesia e o exército, o que
lhe deu um amplo campo de manobra em
nome do "socialismo". Mesmo os mais
consequente dos PS, o chileno, não con-
seguiu congregar todas as forças trans-
formadoras, enquanto abrigava em seu
seio elementos populistas ou reformis-
tas.
O Movimento Socialista do Brasil pode

e deve ser algo mais amplo do que um
partido. Pode e deve congregar todas as
forças transformadoras, que se dispersa-
ram após 1968. Nele haverá lugar para
integrantes de diversos partidos e gru-
pos, mas não deverá abrigar populistas
ou reformistas, aqueles que querem
substituir uma forma de exploração por
outra, o capitalismo privado pelo capita-
lismo de Estado, a burguesia pela buro-
cracia privilegiada.

Para que nasça o Movimento Socia-
lista, convergência de todas as forças
transformadoras, é necessário que a
Convergência Socialista ralize um salto
qualitativo. Se ela não convergir para a
formação do Movimento, convergirá para
a formação de mais um clube de intelec-
tuais. O MS nunca será fruto de elucu-
brações intelectuais. Ele só pode ser fru-
to das bases mobilizadas.
A Convergência Socialista deve se

transformar num movimento de massas.
Os maiores esforços devem ser empre-
endidos para trazer a ela os trabalha-
dores, a começar pelos trabalhadores
que já estão mobilizados. Estes têm não
apenas que aprender, mas têm também
muito para ensinar. São eles que vivem e
pensam os problemas cotidianos da
classe trabalhadora. Os esforços restan-
tes devem trazer para a Convergência as
massas da classe média, incluindo os
estudantes. Trabalhadores e classe
média devem ter lugar na Convergência,
na medida em que se situam como for-
cas verdadeiramente transformadoras, e
independentemente de sua filiação a ou-
tros partidos e grupos. E dessa forma
que se construirá o Movimento dos tra-
balhadores, e não um movimento de sus-
tentação do sistema.

Para isso, muitas coisas devem ser es-
clarecidas. Como por exemplo, a partici-
pação da Convergência no Primeiro de
Maio, abraçando o "trabalhista" Montoro
e o corrupto Quércia, enquanto esses
eram vaiados pelos operários. Virando as
costas para aqueles que, por enquanto,
só contam com o poder da vaia e indo ao
encontro dos representantes da burgue-
sia que estão próximos do poder. Nada
pode explicar semelhante tática. São tá-

ticas desse tipo que transformam uma
boa proposta numa proposta burguesa.
Acreditamos que na Convergência exis-
tem forças realmente transformadoras
que impedirão a repetição de tais situa-
ções.

Finalmente, nas propostas da Conver-
gência deve constar uma definição de
socialismo, visto seu uso pelos burocra-
tas e mesmo por burguesias como a por-
tuguesa. E necessário esclarecer que
não há socialismo acabado em nenhum
lugar do mundo. O socialismo é um pro-
cesso econômico, político e cultural.
Economicamente, realiza a propriedade
comum, abolindo a diferença entre ricos
e pobres. Politicamente, realiza o poder
comum, abolindo a diferença entre tra-
balhadores manuais e intelectuais. O
conjunto dessas transformações repre-
senta a abolição da sociedade de clas-
ses e o início da nova era da sociedade
sem classes. Tal definição distingue o
socialismo do capitalismo e da burocra-
cia. Distingue a Convergência dos popu-
listas e burocratas.
Saudações Socialistas,

Mário Miranda
 

Raimundo mudou de

endereço:

«não será mais necessário

enviar o Versus para este
presídio político».

Meu cumprimento amigo

Bangu, RJ, 29/04/78

Há alguns dias, enviei-lhes carta
agradecendo a remessa do nosso
**Versus"".

Volto agora à presença dos ami-
gos para informar-lhes que não será
mais necessário enviar o ""*Versus""
para este presídio político. E que,
nesta data, foi-me comunicado que
teve parecer favorável do Conselho
Penitenciário meu pedido de livra-
mento condicional. Deverei ser liber-

Não tenho nem bossa nem tempo para redigir; quanto à

bossa, *"quebrar-se-ia um galho*"* (Quando os galhos dei-

xarão de ser quebrados e quando reinará a justiça em sua

plenitude e beleza?) Quanto ao tempo, o caldo antes de

engrossar, entorna,
Dou quarenta e três aulas semanais, faço semanalmente

três horas de curso (sem remuneração, evidentemente),
sem dizer que a condução me consome três horas e meia

diariamente. Nossos transportes coletivos sacrificam mais

seus usuários do que caminhões sacrificam seu gado., Não

sei porque dizer isso, pois o gado é riqueza nacional e a

população a pobreza nacional. Não poderia trabalhar nu-
ma escola estadual que fica a três minutos a pé de minha

casa? Não, porque não passei num alienado e alienante

concurso por três vezes consecutivamente prestado (ou sou

um burro, sem metáforas, ou, realmente, o concurso para

ingresso no magistério foi um concurso absurdo, sem

objetivo, que mediu apenas conhecimentos teóricos colhi-

dos às pressas, com muita dose de masoquismo, perícia
em **chutar**, e grande sorte.

A minha situação precária é muito menos precária do

que a de milhares de colegas. Tenho um colega que teve

suas aulas reduzidas, do ano próximo passado para este

ano, de quarenta e quatro para vinte e nove. Os aumentos
que venho recebendo tem sido sempre menores do que os

concedidos, (Deveriam ser conquistados, mas com sindica-

tos encabrestados, freados pelo Ministério do Trabalho,
conquistar alguma coisa, de que jeito?).

E não me venham com a **lenga-lenga*"* de que ser pro-

fessor é ser sacerdote (não foi a toa que não quis me tor-

nar padre): sou profissional consciente e como tal quero.

ser respeitado.

Quero ser contratado pela consolidação das leis do tra-
balho. Quero um estatuto decente do magistério. Gover-

nador e Deputados Estaduais, querer isto, e apenas isto, é
exigir demais? .

Democratizar o ensino não é sinônimo de abrir escolas.
Democratizar o ensino é construir escolas, equipá-las

tado no próximo dia 5 de Maio.
Neste meu 407.o dia de prisão po-

lítica, quero reafirmar minha con-
fiança num futuro de liberdade e
justiça para todo nosso povo, quan-
do uma Anistia reunificando a fami-
lia brasileira, e uma Assembléia
Constituinte livremente eleita reor-
denará juridicamente o Brasil...
Logo que voltar a trabalhar, pre-

tendo fazer uma assinatura do
"Versus" para continuar
acompanhando essa excelente pano-
râmica da nossa América Latina,
que é o jornal de vocês.

Raimundo Silva Gomes do
Nascimento

   

com material didático atualizado. Hoje, ensino é mera-

mente informativo, salvo raríssimas exceções, ensino este

que não prepara nossos jovens para a vida, apenas forne-
ce-lhes um certificado. As escolas particulares se posicio-

nam, antes de tudo, como empresas que visam fabulosos

lucros, sem se preocupar, na maioria das vezes, com a

qualidade do ensino.

Falei, discordei, e não toquei ainda na menina dos meus

olhos, isto é, nos alunos do curso noturno. Estes tem de
treze a dezenove anos. Vão dormir por volta de meia-noi-
te. Levantam-se entre três e seis e meia; produzem dez,

doze horas por dia.
Presidente, senadores, deputados! Vocês fizeram a

mesma vida para estudar? Não percebem que estes orga-
nismos em desenvolvimento jogados brutalmente no mer-

cado de trabalho, tornar-se-ão organismos enfraquecidos?

Se seus pais tivessem salários mais decentes, mais justos,

se o custo de vida não subisse de um modo descontrolado,

se a especulação imobiliária não fosse tão grande, nossos

adolescentes não seriam solicitados a ingressar tãocedo no

mercado de trabalho e poderiam se preparar realmente

para o futuro.

Enfim, que verbas sejam criadas, pois estão sempre a di-

zer: *Não há verbas". Para outras secretarias elas não

existem? A Educação e a Saúde não deveriam ser sempre
prioritárias? Não se esqueçam de que um país subdesen-

volvido é, acima de tudo, um país subinstruido.

Resta saber se interessa, para um grupo de privilegia-
dos, que o povo seja realmente instruído, educado, cons-

cliente, politizado, pois este povo, não passivo, saberia rei-

vindicar, exigir seus direitos,

Para quê estes meus desejos sejam realizados é preciso

que, todos aqueles que tem mentalidade de povo, se unam

e lutem por estes objetivos.

Joaquim Luiz Goulart

Parque Novo Oratório Santo André
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: multinacionais

contra posseiros

 

A pequena localidade de Trindade, onde há

séculos se instalou uma comunidade de

pescadores, e que durante esse tempo viveu
afastada do mundo «civilizado», tem vivido nos

últimos meses um clima de tensão e insegu-
rança. Paira sobre ela uma ameaça de desejo,
movida por uma companhia - a Trindade De-

senvolvimento Territorial' Ltda. - filiada a

laa

ASSALVAGUARDAS

VISTAS DO PRESÍDIO |.“

Amadeu de Almeida Ro-
cha, socialista, preso há
quatro anos sem julgamen- |
to na penitenciária da rua
Frei Caneca, no Rio, nos .|"

duzimos os trechos em que
o companheiro fala da
Constituição e das salva-
guardas.

      

A constituição existe para proteger
o cidadão no campo político, econô-
mico e social, não para esmagá-lo co-
mo ora ocorre em nosso país.
Constituição de 1967, mesmo excluin-
do o AT-5, ainda é ameaçadora, pois
coloca nas mãos do presidente da Re-

2

escreveu uma carta. Repro- ( «
P» .

' "|, ...:.
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uma multinacional. Após o despejo de Antônio

de Jesus, esposa e sete filhos, pela polícia, as

40 famílias que ainda ocupam suas terras não

tem mais dúvidas que a Companhia não exita-

rá em enviar seus jagunços armados, como há

três anos.

Em 1975. a Parati Desenvolvimento Turístico

S.A. (antigo nome da Companhia) obteve ins-

crição para ocupação (do Serviço de Patrimô-

nio da União) na condição de aforamento, o

que permite a construção de qualquer porte na

faixa da praia. Afastados dessa faixa. as fami-

lias deslocaram-se para as roças.

Um aviso prévio do despejo coletivo já che-

gou. E assim que o mandado de citação está

sendo interpretado. E triste a situação dos

posseiros. pois como afirmam, ao exibirem

seus registros de posse do Incra, suas terras

não foram vendidas a ninguém. E continuam:

"Eles queriam a faixa da praia onde moramos

(
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 pública poderes excepcionais, portan-
to quem precisa urgentemente de
*"*salvaguardas'" é o povo.
"Há necessidade de *salvaguar- é

das' para o Poder Legislativo" a fim
de que ele possa, como expressão de-
mocrática do povo, legislar livre e so-
beranamente em benefício da comuni-
dade naciomal.

_ "Há necessidade de *salvaguardas"
para o Poder Judiciário", a fim de
que ele possa desempenhar com sobe-
rania e independência a sua missão.

**Há necessidade de *salvaguardas'
para as forças amadas", a fim de que
elas possam identificar-se com as as-
pirações do povo e democraticamente
se manifestarem.

**"Há necessidade de *salvaguardas'
para a imprensa" a fim de que a sua
liberdade não seja uma dádiva do pre-
sidente da República.

**"Há necessidade de *salvaguardas'
para o estudante", a fim de que ele
tenha um bom ensino, haja escolas
gratuitas, em todos os níveis, para to-
dos e possa participar livremente dos
debates políticos nacionais.
**Há necessidade de salvaguardas"

para o cidadão", a fim de que ele
possa ser respeitado nos seus direitos
políticos e civis.

**Há necessidade enfim de *salva-
guardas para o Brasil", a fim de que
não seja explorado pelos grupos eco-
nômicos nacionais e internacionais.
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(Amadeu de Almeida Rocha)
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RÃOEAS CHUVAS

   

  

durante séculos e vendemos para a companhia
sob pressão. Agora, sem nenhum pagamento
eles querem tirar todo mundo de seus cam-
pos".
Na Justiça, sua situação é de total desam-

paro. uma vez que nenhum de seus processos,
que deram entrada no Forum em março
chegou a ser despachado, enquanto que o da
Companhia - que deu entrada a 24 de abril
- já no dia 9 de maio tinha sido despachado.
Hipotecamos todo o apoio aos caiçaras pela

sua permanência em suas terras. Lutamos
pela preservação ecológica e o fim da explora-
ção inescrupulosa de nossos recursos naturais
pelas multinacionais. Manifestamos também
nosso repúdio a todo o tipo de corrupção e à
intimidação por parte da Companhia, que
tenha servido para encobrir esse tipo de explo-
ração.

Núcleo de Alunos PUC-Rio Corrente Socialista
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«Os muros da Sorbone cobertos de

propaganda das agências de viagem»...

Os dias de maio vão se arrastando, sendo

engolidos um após o outro. Os dias de maio

vão sendo comemorados. Dia primeiro, cinco

horas da manhã vimos os primeiros ônibus

blindados chegando no centro da cidade.

Vagarosos vagalumes desfilando calmamanete

nos boulevards brilhantes, úmidos de chuva.

Frioem pleno maio e triste. Tudo se aprontando

pro nada haver. Os soldados descendo dois a

dois com seus escudos em fiberglass, suas

bombas de gás lacrimogêneo, se instalando

nos pontos estratégicos de uma cidade de

luto. Não de luta. O desfile dos trabalhadores

começou pouco depois do meio dia, ainda

debaixo de chuva. A cidade cinza recebia

lacônica as bandeiras vermelhas, os punhos

cerrados, o silêncio de uma derrota nas urnas.

Hoje já se passou meio mês de maio. As

nimbos continuam boiando sobre Paris. O povo

acorda cedo, pega o metrô. Que se reforma.

Encontra os primeiros policiais do dia que

pedem documentos, revistam bolsos, bolsas e

botas. Segue. Tropeça em andaimes, cimentos,

tijolos. Segue lendo os jornais da extrema

direita, da extrema esquerda. As bancas

expõem seus recuerdos de maio 68. Que

invadiram a cidade, a televisão, as livrarias,

mas não os corações. São simples recuerdos.

O povo compra telé-7-Jours.

Os muros da Sorbone estão cobertos de

propagandas de agências de viagens. E o verão

chegando trazendo o sol, refrigerantes gelados.

Trazendo o mar. Os |uminosos estão

mostrando publicidade de Pepsi-Cola. Quand je

dis Pepsi, c'est Pepsi. Os estudantes vão às

aulas, levando suas pastas repletas de livros e

apostilas. Os universitários compram Rouge. O

velho compra o Figaro e senta-se num banco

de jardim. No fundo, o cartaz anuncia Bob

Dylan para o mês de julho. Paris não está em

festa. O trânsito está engarrafado. O correio

aumentou, o pão aumentou, o leite, a

condução. A revista Le Nouvel Observateur

anuncia posters de maio 68 pelo preço de 600

cruzeiros cada um. Quem quer comprar? Quem

pode? Chove ainda hoje. Um passa ligeiro,

outro compra pão. Compra pão e morde a

ponta, vai mascando, mascando. Passa no:.

barb_eiro, corta o cabelo, faz a barba e continua
camlnhandq na chuva, refletindo os neons nos
sapatos polidos. Nos sapatos polidos.
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