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A culpa é sua 
O Extra! número 2 aí está, dois meses 

depois do primeiro e dois anos depois do Ex-
número 1. Graças a você, primeiro porque 
comprou o Extra! número 1. E principalmente 
porque, em uma semana, esgotou toda a tira-
gem do Ex-16 (30 mil exemplares), forçando-
nos a reimprimir uma 2* edição (20 mil exem-
plares), que também continuou merecendo a 
procura do leitor. 

Tínhamos anunciado, você se lembra, um 
Ex-17 especial para dezembro, com 60 páginas, 
contendo "o melhor do Ex", a 10 cruzeiros. 
Mas a sua resposta - esgotando a tiragem do 
Ex-16 e botando em nossas mãos mais cruzeiros 
do que o normalmente previsto - isso nos 
encheu de responsabilidade. Não seria justo 
simplesmente agradecer pelo dinheiro a mais, 
que anteciparia nosso Natal. 

Consultamos a Distribuidora, e aceitamos 
a sugestão que recebemos, embora significasse 
trabalho dobrado: transformar o número 
especial de "melhor do Ex" em Extra! número 
2; e lançar o Ex-17 normal, na primeira semana 
de dezembro. Se dissemos que a culpa é sua, 
vamos repetir aqui aue de nós você sempre 
pode esperar isto: toda vez que você compare-
cer com seu apoio, pode aeixar que a gente 
sempre vai ter um troco pra dar. 

Este Extra! resume dois anos de trabalho. A 
seleção abrange do Ex-1 ao Ex-12 e representa 
o esforço de dezenas de pessoas (o expediente 
nesta página contém os nomes dos quase cem 
jornalistas que ajudaram o Ex- a chegar onde 
está). 

É fácil explicar por que este "melhor do 
Ex" vai do número 1 ao número 12: foi o perío-
do inicial de 20 meses em que nossa tiragem 
ainda era pequena; nossos leitores não chega-
vam a ser 10 mil - e praticamente estavam 
apenas no Rio e em São Paulo. Os assuntos são 
aqueles com que temos nos preocupado todos 
da imprensa, e não só nós do Ex, mas também 
órgãos como O Pasquim, Tribuna da Imprensa, 
Crítica, Movimento, Opinião, Ordem do Uni-
verso, Poeira, Jornal da ABI, Cogumelo Atômi-
co, Scaps, O Clarim, Terra Roxa, Viver/Londri-
na, Jornal da Cidade, Unidade, Complemento, 
Cobra de Vidro, O Domingão, O Bicno, Docu-
mento, Balão, Abertura Cultural, todos os da 
chamada imprensa nanica, enfim. 

Acima: os Ex-1 e Ex-12; e Lumumba nas mãos de seus 
executores: "Prefiro morrer de cabeça erguida e com a 
fé inquebrantável nos destinos de meu país"(página 19). 

4 - CENSURA 
" O problema mais grave que enfren-

tei foi o fechamento ae O Estado de S. 
Paulo, em 1940. Outra violência inútil, 
pois o jornal aí está, na defesa dos ideais 
democráticos". São palavras de Sampaio 
Mitke, censor do governo Vargas, entre-
vistado por Domingos Meireles. A 
reportagem saiu no EX-9, aquele cuja 
capa trazia o Al Capone. 

7 - BURRICE 
Estão criando um bando de burros 

com tanta repressão, no lar, na escola, na 
tv. Artigo do psiquiatra Ângelo Gaiarsa, 
no Ex-5 (junho de 74). 

9 - GOEBBELS 
Dois anos atrás, no Ex-2, o diretor de 

teatro Zé Celso Martinez Correia - cha-
mando os publicitários de "filhos de 
Goebbels" - engalfinhou-se com o 
homem de propaganda Otto Scherb, 
num amigável bate-boca que marcava o 
lançamento de nossa seção Mano a 
Mano. Otto Scherb defendeu-se com 
unhas e dentes: " a propaganda é um 
dos esteios da democracia". 

14 - CADEÃO 
Mais uma do Ex-5: de dentro da 

cadeia, .de onde sairia, absolvido, HamiU 

ton Almeida envia textos de prisioneiros, 
contos, crônicas, cartas. 

16 - LOUCURA 
Petronílio prendeu o irmão num chi-

queiro 29 anos. Diante desta e de todas 
as loucuras, o psiquiatra francês Roger 
Gentis pergunta cinicamente: por que 
não matamos logo essa gente? Estava no 
Ex-7. Outubro de 1974. 

19 - PRETOS E PELÉ 
São vozes da África, cartas de pretos 

moçambicanos, pela primeira vez em 
500 anos de opressão branca falando de 
seus problemas por escrito. Para ilustrar, 
fotos de outro tipo de preto, Pelé. Do 
Ex-12 (julho/75). 

25 - VAMPIRO 
Na véspera de ser enforcado, o 

Vampiro de Londres confessa tudo. Não 
leia ae noite, se não voce não dorme. 
Também estava no Ex-2 (dezembro 74) 
29 - COMETA 

Diziam que ia ser o cometa do sécu-
lo, que a 28 de dezembro de 73 ia cobrir 2 
terços do céu. O Kohoutek não passou 
duma Estrela Dalva reforçada. Mas lan-
çamos dois Jornal do Cometa, encarta-
dos no Ex-1 e no Ex-2. Aqui reproduzi-
mas 29,, y manwavilhosa imitarão,do 

jornal de polícia paulista Notícias Popu-
lares, executada por Narciso Kalili. Do 
Ex-2. 

33 - TORTURA 
Uma experiência que vai deixar o 

leitor arrepiado: cientista prova que 
você é capaz de ferir um amigo para não 
desobedecer à autoridade. Ex-5. 

37 - NIXON 
Algumas brincadeiras com o folcló-

rico ex-presidente. Do Ex-3. 

38 - MORTES 
Humor negro, poesia negra: todo 

mundo morre, por bem ou por mal. Ex-2 

39 - MINAMATA 
Um caso escabroso, para quem acha 

que poluição é refresco: a indústria 
Chisso, em Minamata, Japão, atira suas 
águas usadas na baía onde os pescadores 
sempre pescaram. A partir de 1953, sur-
giu a doença, que cega, paralisa e mata. 
Fotos da revista francesa Le Sauvage. No 
Ex-1. 

44 - FUMACÊ 
Mais humor, extraído do Ex-3: 

David Carradine, o Kung Fu desta Quar-
ta Feira Nobre ria Rede Globo, nunca **,}<*#««* J .,4 ,.« ,4 A fi ,1 * ft- ,t * »i .« ,» 4 -» -í >8 

soube o que é uma luta oriental. Detesta 
televisão e não esconde que gosta de um 
"barato" - o que deixa seus produtores 
apavorados, quando a imprensa se apro-
xima. Do Ex-3. 
48 - MERDUNCHO 

Um conto-oral de João Antônio, 
extraído de uma conversa com o jorna-
lista Hamilton Almeida. Marca o reapa-
recimento do escritor, em setembro de 
1974, após passar 11 anos procurando 
editor para seus livros. Do Ex-6. 
51 - CHILE 

' O que vocês fariam se Allende fos-
se eleito?" O escritor colombiano Garcia 
Márquez conta o que eles fizeram, numa 
reportagem. Também do Ex-6. 

54 - FAMÍLIA 
Um moço chamado Ademir, depois 

de entrar para a TFP, passou a achar 
pecado até abraçar a mãe. E a mãe, dona 
Conceição, empregada doméstica, fez 
um apelo através do Ex-11: "Devolvam 
meu filho". 
56 - DEUS 

O irreverente humor da revista 
americana National Lampoon: aventuras 
de Son-O-God, o Filho de Deus, enfren-
tando Satan em pessoa. Do Ex-1, 
novembro de 1973. 
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Autocrítica da censura: 
Não se esmaga a verdade 

como um inseto" 
Pouca gente neste país tem a 

dimensão exata do que significa 
censura aos meios de comunicação. 
Vivemos dois períodos particular-
mente negros: o primeiro no gover-
no de Vargas (1930-45, com destaque 
para o Estado Novo, 1937-45). Na 
época de Vargas pontificava um 
organismo denominado Departa-
mento de Imprensa e Propaganda -
DIP -, que cristalizou o processo de 
cerceamento da liberdade de 
expressão. É sobre ele que publica-
mos depoimentos de dois antigos 
funcionários - Álvaro Vieira e Sam-
paio Mitke - a Domingos Meireles. 

Apesar de cometerem erros de 
informação e não ajudarem muito a 
reconstituir o funcionamento com-
plexamente burocrático, ou mesmo 
delinear a função de organismo de 
mobilização nacional que o DIP 
teve, os depoimentos valem por 
serem os primeiros que ex-funcio-
nários dão a jornais. É possível que 
muitos jornalistas brasileiros de 
agora, ao lerem estas declarações, 
conscientizem-se de que, daqui a 
alguns anos, poderão estar na cadei-
ra de Vieira e Mitke. E é até possível 
que outros leitores percebam que 
censura é a arma mais branda de um 
regime para cercear a liberdade, 
exercida, basicamente, sobre jornais 

que ás vezes destoam, mas jamais 
abandonam o coro que eles pró-
prios ajudaram a formar, os que não 
entram no coro perdem a voz, ou as 
páginas. Os depoimentos foram 
publicados no número 23 do jornal 
da Associação Brasileira de Impren-
sa, uma entidade que recebeu mui-
tos empréstimos de Vargas e favores 
do DIP. (Sérgio Buarque). 

"Não adianta esconder ou dissimular a 
realidade dos fatos. Ela é como determi-
nados agentes microbianos que denun-
ciam a face da doença que se procura 
encobrir. No Estado Novo, a Censura 
empenhava-se em negar sempre, com 
veemência, que as instituições democrá-
ticas estavam enfermas. Ocultavam-se os 
sintomas, com medidas coercitivas, mas 
as chagas iam aos poucos se alastrando 
por toao o organismo social. Até mesmo 
o leigo, com o correr do tempo, já era 
capaz de diagnosticar o mal diante das 
mutilações provocadas pela própria 
doença." 

A voz pausada, temperada com leve 
sotaque mineiro, vai dissecando, com a 
firmeza de um bisturi, o órgão que teve 
como berço uma sala apertada e mal ilu-
minada, no quarto andar da Chefatura 
de Polícia do Distrito Federal, e que 
depois cresceu, em acomodações mais 
espaçosas, ao se instalar nos salões do 
Palácio Tiradentes, onde passou a fun-
cionar com o fechamento ao Congresso 
Nacional. 

No apartamento acanhado de quarto 
e sala, em Botafogo, o médico e jornalis-
ta aposentado Álvaro Vieira confesa, 
com uma ponta de remorso, que até 
hoje não conseguiu se libertar do fardo 
que carrega, com resignação, por haver 
servido à Censura, nos primeiros anos da 
ditadura getulista. 

Vieira corre os dedos pelos cabelos 
invadidos por fios brancos; a testa larga, 
vincada, acentua ainda mais o constran-
gimento que o domina sempre que seus 
pensamentos são assaltados por velhas 
reminiscências do tempo em que fre-
qüentava o prédio cinzento da rua da 
Relação. 

A chefia de Polícia, naquela época, era 
exercida ^pelo ex-deputado Batista 
Luzardo, que, após a vitoria da revolução 
de 1930, nomeou Salgado Filho para a 4*. 
Delegacia Especializada a fim de que, 
com a perseverança de um missionário, 
se empenhasse na organização de um 
"serviço de censura . As confessadas 
ambições políticas de Salgado Filho 
impediram a implantação de uma censu-
ra prévia a fim de conquistar a simpatia 
dos donos dos jornais. A censura, por-
tanto, seria posterior e aqueles que não 
acatassem as suas determinações teriam 
as edições apreendidas: Naquela época, 
o DIP (Departamento de Imprensa e Pro-
paganda) era ainda uma sigla inocente, 

quase sem expressão política. A sua som-
bra só iria erguer-se, alguns anos depois, 
com o Estado Novo, quando chegaria 
ameaçadora, às redações de todo o País. 
Seus funcionários dedicavam-se até 
então a obrigar donos de bares, restau-
rantes e mercearias a exibirem o retrato 
de Getúlio Vargas enfiado em um fraque 
de tropical inglês, com a faixa presiden-
cial atravessada no peito. 

"Salgado Filho escolheu quatro jorna-
listas para auxiliá-lo na organização da 
censura. Um deles entrou há alguns anos 
para a Academia Brasileira de Letras. Os 
luatro ficaram como assessores diretos 

;pc 
Cerca de 20 ou 30 jorna-

>ela 4*. Delega-

lo Salgado e cada um, depois, criou seu 
e 2' 
pe 

cia como censores. O salário era de tre-

proprio "staff' 
listas foram contratados i 

zentos réis. Eu era estudante de 
Medicina, trabalhava como redator em 
"A Batalha", o que eu ganhava era uma 
miséria. Um amigo influente recomen-
dou-me ao Salgado Filho. Ao ser infor-
mado do trabalho que me haviam reser-
vado, declinei do convite, mas os com-
panheiros que já haviam sido contrata-
dos insistiram para que eu ficasse. Utili-
zaram um argumento que, naquela épo-
ca, me convenveu: era melhor que a 
censura fosse exercida por jornalistas do 
aue por policiais. Fiquei então traba-
lhando sob a orientação de Ribamar Cas-
telo Branco. Funcionava como uma 
espécie de "contato" entre a Censura e a 
direção de três jornais: O Globo, 
Correio da Manhã e Diário de Notícias. 
Se alguma notícia proibida fosse publi-
cada, eu procurava o diretor responsável 
e lhe transmitia as ameaças e apreensões 
do Salgado Filho. A censura a posteriori 
desses jornais era feita diariamente por 
mim." 

As rotativas dos jornais mal começa-
vam a se espreguiçar e um motociclista 
da polícia já estava plantado na oficina 
para recolher a primeira fornada de 
exernplares, na boca da máquina, a fim 
de que o noticiário fosse examinado 
pelos censores, na 4?. Delegacia, antes 
de chegar às mãos do leitor. 



Naquela época, os jornais não atraíam 
a atenção do público apenas com a força 
e o peso das manchetes consentidas, mas 
também com o auxílio de ruidosas sire-
nas, instaladas nas portas das redações. 
Sempre que ocorria um fato importante, 
acionavam-se as sirenas e o público se 
acotovelava nas calçadas para ler as notí-
cias que muitas vezes não saíam no dia 
seguinte. 

Mas a Censura logo impediu a divul-
gação de qualquer informação sem o seu 
conhecimento. A fim de que não hou-
vesse mais dúvidas sobre o que era proi-
bido publicar, fez-se um decálogo distri-
buído a todos os jornais. 

"As proibições eram as mais absurdas. 
Não se podia falar sobre os porres de 
Benjamim Vargas e das brigas das famí-
lias ligadas ao Governo. Havia coisas ain-
da mais ridículas, como a proibição de 
divulgar um roubo ocorrido em casa do 
Coronel Juarez Távora. O Juarez tinha 
sido o grande líder militar da revolução 
de 1930 e, de acordo com a ética palacia-
na, esta noticia poderia comprometer a 
sua imagem de herói lesado por um 
ladrão comum. 

"Escândalos administrativos e priva-
dos, que envolvessem pessoas da estima 
do Governo, não podiam também ser 
publicados. Os espancamentos freqüen-
tes dos adversários reais e imaginários 
jamais puderam ser registrados pela 
imprensa. A partir da revolução de 1932, 
a Censura passou a ser prévia e nos trans-
ferimos para as redações dos jornais. 
Lembro-me de um episódio que quase 
me levou à prisão. Estava fazendo a cen-
sura de O Jornal quando o Chateabriand 
entrou na redação, eufórico, com uma 
foto em que o Francisco Campos apare-
cia à frente de uma legião de camisas-
amarelas, durante um desfile ocorrido 
em Minas Gerais. A foto era exclusiva e o 
Chateaubriandl queria publicá-la na pri-
meira página. A notícia estava, entretan-
to, incluída no "índex" e não podia ser 
divulgada. O Chateaubriand insistiu, dis-
se que era politicamente importante 
denunciar o fascismo que já começava a 
dar seus primeiros passos, aesajeitoados, 
entre nós. O "furo era realmente sensa-
cional e não pensei duas vezes: libertei o 
texto e a foto. Fui suspenso 15 dias pelo 
Salgado Filho. Alguns meses depois, com 
a ascenção do Filinto Mulier, que era um 
obscuro chefe da guarda noturna, à 
Chefatura de Polícia, no lugar de Batista 
Luzardo, o ambiente na rua da Relação 

ficou tenso. O Filinto era um homem 
truculento e arrogante. Seu braço-direi-
to, Lones Vieira, Delegado de Ordem 
Política e Social, era a própria imagem do 
terror. A presença de jornalistas na Che-
fatura de Polícia, mesmo a serviço da 
ditadura, passou a ser um incômodo e a 
Censura foi transferida para o gabinete do 
Ministro do Interior e Justiça, Agame-
non Magalahães. Alguns dos crimes e 
violências que testemunhamos, quando 
ainda estávamos na Chefatura, foram 
atirados anos depois pelo próprio Filin-
to, na conta de velhos ressentimentos 
pessoais.". 

Com o advento do Estado Novo, o DIP 
adquiriu a prerrogativa de exercer tam-
bém a censura no plano nacional, depois 
que seu diretor, Lourival Fontes, cinze-
lou sua feição totalitária. Alguns jornalis-
tas, como Álvaro Vieira, que não mere-
ciam a confiança da "nova ordem", 
foram dispensados da polícia por Cives 
Mulier Pereira, sobrinho de Filinto e seu 
dedicado chefe de gabinete. 

Ao ser demitido da 4*. Delegacia, Álva-
ro Vieira foi convidado por Cha-
teaubriand para escrever uma coluna 
semanal sobre assuntos médicos em O 
Jornal. Vieira assinou a seção durante 
cerca de 30 anos até o dia em que o "ór-
gão líder dos Diários Associados" deixou 
ae circular. 

"As nações crescem, os povos de 
desenvolve e, com o passar do tempo, o 
bom senso acaba sempre prevalecendo 
sobre o arbítrio. Muitas verdades que 
não puderam ser publicadas, naquela 
época, vieram a público anos depois. A 
Censura, na verdade, atendia mais aos 
interesses pessoais dos governantes do 
que aos sagrados interesses da Nação em 
Tiome de quem era sempre aplicado com 
extremo vigor. A Censura tem apenas 
urfyvalor episódico, temporal. Não se 
pode, destruir a verdade como quem 
esmaga um insento." 

O S^-chefe do "Serviço de Controle 
da Imprensa" do Estado Novo, Sampaio 
Mitke, fala do alto dos seus 76 anos com a 
experiência e a intimidade de quem 
conhece so\$ubterrâneos atapetados do 
poder que freqüentou com assiduidade 
entre 1938 e 1942. Trinta e dois anos 
depois, Sampaic^Mitke,. ex-secretário de 
redação da Associated Press, exerce 

agora as funções de gerente-geral dos 
jornais O Dia e A Noticia. Sampaio não 
contém seu entusiasmo diante aas lições 
que a História lhe deu. Q porte elegante 
e vigoroso realça o terno escuro que 
aoriga um corpo ainaa jovem para os 
seus 76 anos. Ao se debruçar agora sobre 
o passado, ele reconhece a inutilidade 
da função que exerceu com desvelo. 

A voz grave, ligeiramente estridente, 
vai aos poucos enchendo de recorda-
ções a sala espaçosa, forrada por um 
tapete de "bouclê" que termina sob os 
sapatos pretos de cromo alemão: 

" O meu serviço não exercia a censura 
prévia. Nós transferimos para os jornais a 
responsabilidade pela publicação das 
notícias que desagradavam ao Governo. 
O trabalho era lirtípo e eficiente. As san-
ções que aplicávamos eram muito mais 
eficazes do que as ameaças da polícia 
porque eram de natureza econômica. 
Os jornais dependiam do Governo para 
a importação do papel linha d'água. As 
taxas aduaneiras eram elevadas e deve-
riam ser pagas em 24 horas. E o DIP só 
isentava de pagamento os jornais que 
colaboravam com o Governo. Eu ou o 
Lourival é que ligávamos para a alfânde-
ga autorizando a retirada do papel." 

O DIP era um verdadeiro superminis-
tério. Lourival Fontes, modesto funcio-
nário da prefeitura do Distrito Federal, 
ao ser nomeado para a sua direção-geral, 
lhe deu vida nova e um estigma do qual 
alguns dos seus mais eficazes colabora-
dores até hoje não conseguiram se liber-
tar. O prestígio e a força do DIP eram 
avaliados pela duração das audiências 
que Lourival Fontes mantinha com Getú-
lio, todas as quintas-feiras. Nesses dias, 
ele subia os degraus do Catete com seus 
auxiliares carregados com pastas de 
papelão. O nome das diretorias e divi-
sões que integravam o DIP reluziam na 
capa aas pastas em letras douradas. 

As pastas da minha divisão, Serviço 
de Controle de imprensa, eram sempre 
de papelão ordinário, com letras dese-
nhadas a tinta. Fazia isso de propósito. 
Nos relatórios semanais, eu registrava 
todos os pedidos de censura que haviam 
sido encaminhados ao órgão. Dizia 
quem pediu, os motivos alegados e as 
informações proibidas de serem divul-
gadas. O Getulio ficava sabendo de 
tudo. Havia também alguns pedidos pes-
soais que eu recusava atender mas que 
não deixa de incluir no meu relatório. O 
Estado Novo, como todos os regimes de 
exceção, necessitava da Censura como o 
ar que seus governantes respiram. Esses 
regimes são frágeis, pela sua própria 
natureza, que sem ela não seriam capa-
zes de sobreviver." 

Sampaio Mitke amorteceu, pessoal-
mente, muitos golpes que teriam atingi-
do o desgastado, irrmediavelmente, a 
imagem do governo que o DIP tinha por 
obrigaçãopreservar. Ele hoje é o primei-
ro a reconhecer que num regime de for-
ça todos estão confinados. A maioria dos 
jornais não ousava desrespeitar as deter-
minações que eram transmitidas, em seu 
nome, pelo telefone, para as redações 
do Rio e de São Paulo. Os jornais dos 

outros Estados recebiam as instruções 
por telegrama. 

"Só tive problemas com O Radical. O 
Brasil estava em guerra com os países do 
eixo e seu diretor, o Rodolfo tarvalho, 
habitualmente desrespeitava a proibição 
de não divulgar o afundamento de 
navios brasileiros. Fui obrigado a mandar 
apreender várias edições desse jornal. 
Mas o Rodolfo Carvalho, que era um 
homem extremamente inteligente, esta-
va sempre brigando com a censura a fim 
de capitalizar prestígio para O Radica,!. 
No dia seguinte, o Rio, e depois o pais 
inteiro, comentavam e apreensão do jor-
nal. alguns anos depois, com a cria-
ção dos DEIPs, que passaram a con-
trolar diretamente os jornais nos 
Estados de origem, o serviço foi am-
pliado, mas a censura continua ain-

. ( J p r 
grave que enfrentei foi o fechamento de 
O Estado de S. Paulo, em 1940, por 
ordem do Góis Monteiro, que era o 
Ministro do Exército. Ele ordenou pes-
soalmente ao Cel. Scarcela Portela que 
ocupasse militarmente o jornal. Lembro-
me de que cerca de 600 funcionários 
ficaram desempregados. Foi outra 
violência inútil, de valor apenas tempo-
ral, pois o jornal aí está, outra vez, sólido 
como uma rocha, na defesa dos ideais 
democráticos." 

Até hoje Sampaio Mitke não conse-
guiu se libertar ao peso de algumas arbi-
trariedades que assegura jamais haver 
cometido. Um dos seus vários adversá-
rios implacáveis, o articulista Osório Bor-
ba, atacou-o durante vários anos após a 
queda do Estado Novo, através das pági-
nas do Diário de Noticias. Osório acusa-
va Sampaio Mitke de ser um fascista con-
victo, mas o ex-chefe da Censura jamais 
se preocupou em rebater essas acusa-
ções que atribui a uma vingança pessoal, 
por cortar alguns dos editoriais que Osó-
rio Borba redigia para o Diário de Notí-
cias. Durante alguns anos, Sampaio Mit-
ke ainda se empenhou em retirar, 
pacientemente, outras pedras que foram 
atiradas sobre as suas vidraças. 

"Muitas dessas pedras, que recolhi no 
meu quintal, estão hoje amarradas ás 
costas dos que as atiraram contra mim, 
durante o Estado Novo. e que hoje atro-
pelam, esquecidos das lições da História, 
os mesmos valores que defendiam 
naquele tempo. Sócrates achava preferí-
vel ficar sem sol o universo, do que pri-
vada da liberdade a palavra da Repúbli-
ca. Não importa que ele houvesse prega-
do no deserto, pagando com a própria 
vida a audácia de evangelizar idéias não 
aceitas pelos dominadores do seu 
povo." 



Todas as doutrinas psicológicas deri-
vadas de Freud dão ênfase ao impulso, 
ao desejo, ao instinto. São poucos os 
autores capazes de perceber que as cha-
madas resistências ou defesas psicológi-
cas são inteligentes. São poucos, tam-
bém, os terapeutas cônscios de que o 
processo curativo consiste em aprender 
a perceber e a refletir com clareza e 
amplitude. 

Vamos estudar aqui os modos pelos 
quais as pessoas são feitas medíocres 
pelo processo de socialização. 

Comecemos com exemplos. 
Certa vez, depois de muitas horas de 

convívio e análise, eu disse para uma 
pessoa: em você existe um gênio que 
vive continuamente explicando todas as 
ações e omissões de uma débii mental. 
Tratava-se de uma jovem e bela mulher, 
com título universitário, que sofria de 
uma incapacidade total de organizar coi-
sas práticas, teóricas, manuais, corpo-
rais, sentimentais... 

De outra parte, era quase satânica sua 
capacidade de explicar as poucas tolices 
que fazia e as muitas coisas importantes 
que não fazia. 

Seu Q.l. Já havia sido medido: 150. 
Mas vê-la falar e interagir com ela 

causava uma definida e acentuada 
impressão de debilidade mental. 

Depois, alguma coisa importante 
aconteceu em sua vida. Um homem 
começou a interessá-la. E deste momen-
to em diante, ela começou a realizar 
ações muito inusitadas para conquistá-
Iq. Muito inusitadas mas eficazes. A ser-

viço desta ligação significatica, seu Ql 
começou a render... 

O exame das condições de sua forma-
ção, na infância, sugeriam com força que 
havia sido melhor para ela mostrar-se e 
comportar-se como uma boba. Caso 
contrário, as dificuldades teriam sido 
muitas e talvez intransponíveis. 

Em outra ocasião, disse para outra pes-
soa: "Vejo sua cabeça como um formi-
gueiro, porém sem formigas. O curso de 
seu pensamento é totalmente irregular e 
imprevisível". 

Neste caso, também era fácil distinguir 
na pessoa dois aspectos: 

De um lado, uma jovem sensível e 
inteligente que vivia ha muito a vida que 
lhe parecia melhor, bem diferente aos 
padrões estabelecidos. De outro, umre-
positório inexaurível de frases feitas que 
eram repetidas interminavelmente: 
"porque eu preciso de uma ligação está-
vel, porque ninguém pode viver sozi-
nho, porque como vai ser quando eu 
ficar velha, porque o que dirão os 
outros, porque mamãe fica preocupa-
da..." Esta moça percebia muito bem o 
que lhe importava. Na ocasião da minha 
frase, ela estava se desencantando de 
certo rapaz em torno do qual havia gira-
do bastante, às vezes mais perto, às vezes 
mais longe. No fim de semana anterior, 
ela e vários amigos, inclusive o rapaz 
com outra namorada, haviam acampado 
juntos numa praia. Minha paciente não 
teve ciúmes mas achou muito ruim o 
comportamento furtivo, exclusivista e 
hipócrita do rapaz. 

Eia e ele trabalhavam no mesmo setor, 
e com freqüência ele a procurava no 
horário de expediente para se verem e 
conversarem um pouco. No dia da frase 
sobre o formigueiro, ela havia começa-
do com aquele sermão insuportável da 
velha mamãe alienada. Depois de pou-
cos minutos, eu a proibi de falar genera-
lidades e perguntei se ela tinha algum 
fato concreto a comentar. Após um cur-
to silêncio, ela disse: aquele rapaz - sabe 
- veio me ver hoje no trabalho. Ele estava 
com a gravata que eu tinha dado de pre-
sente para ele! 

Havia vitória e desprezo no seu tom de 
voz e eu apontei o fato. Solicitei a ela que 
exprimisse as coisas em palavras e não 
com a cara nem com o tom de voz. Então 
ela se pôs séria e começou: hoje ele che-
gou em minha sala, perguntou como eu 
estava, o que eu tinna achado do acam-
pamento, como eu me sentia diante 
dele, eu disse que estava pouco interes-
sada, conversamos um pouco mais, 
depois ele disse que ia embora, levan-
tou-se e, nesta hora, eu reparei que ele 
estava com uma gravata que eu tinha 
dado de presente para ele. 

Aí foi a minha vez de falar com a cara e 
o tom de voz. 

Perguntei: - só depois de todo este 
tempo é que você reparou na gravata? 

- Só. Eu não costumo prestar atenção 
nestas coisas. Por que é que o sr. está tão 
espantado? 

- Porque foi a primeira e a única coisa 
que você disse sobre o fato, quando eu 
perguntei. 

- Ora... 
- Assim acontece sempre com você. 

Você percebe muito bem os fatos que te 
importam, mas ao relatá-los para 
outrem, você começa do ponto que mais 
te convém no momento e, se a pessoa 
não diz nada, o relato fica por isso mes-
mo.-Para cada pessoa, você conta um 
pedaço diferente da história conforme 
você queira exibir-se, provar que tinha 
razão, testar a resposta do outro, provar 
que foi vítima... 

- Mas eu acho que todo mundo é 
assim... 

- Eu também acho. Mas você é assim 
muito nitidamente. Pior do que isso: 
como você faz uma porção de coisas fora 
dos bons costumes consagrados, você 
está sempre com peso na consciência. 
Entendo que você recorte os fatos a seu 
modo, quando você fala com a, b ou c - e 
quer se proteger de todos. Mas depois 
que voce desmontou o fato em 10 peda-
ços, um para cada pessoa, você perde 
totalmente a noção do conjunto. Você é 
muito inteligente mas usa a sua inteli-
gência para viver perplexa, confusa e 
sem saber o que deciair. 

Estes dois casos ilustrativos poderiam 
facilmente ser multiplicados. 

Ao argumento casuístico, acrescenta-
mos o argumento estatístico. 

Todo psicanalista fala (nos livros) e se 
comporta (segundo a técnica) como se o 
neu rótico fosse extremamente perigoso, 
cheio de ardis e de astúcia, sempre pron-
to a enredá-lo, a fazê-lo perder o rumo 
ou o controle. 

De outra parte, o neurótico clássico 
que aparecia nos livros de poucos decê-
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nios atrás, com freqüência se apresenta-
va como uma pessoa de recursos intelec-
tuais limitados. Poderíamos dizer em 
forma lapidar caricata que o neurótico 
conscientemente era um bobo e incons-
cientemente um gênio - como as minhas 
pacientes. 

Em muitos estudos da época, o pró-
prio Freud assinalava que os mecanismos 
de defesa inconscientes eram hábeis, 
astutos, precisos e tenazes. 

No extremo oposto, encontramos a 
partir de Jung, todas as Escolas espiritua-
listas e esotéricas tanto orientais como 
ocidentais, todas elas declarando que de 
fontes interiorés desconhecidas do 
Homem, pode surgir e surge muitas 
vezes um conhecimento e uma inteli-
gência profunda das coisas. 

Homens que tivessem o livro exercício 
da maior e da melhor parte de sua inteli-
gência, aceitariam os condicionamentos 
sociais que sofreram? 

Do ponto de vista da estrutura social 
autoritária e eterna, a primeira coisa a 
fazer não é a castração mas o emburreci-
mento. É essencial que no lar e na Esco-
la, através dós assim chamados processos 
socializantes, se consiga da criança um 
total embotamento da inteligência, no 
duplo sentido de destruir-lhe a lógica e o 
interesse intelectual. 

Isto se consegue "ensinando-lhe" coi-
sas que não a interessam de jeito 
nenhum, "explicando-lhe" proposições 
gritantemente falsas, destituídas de 
qualquer fundamentação afora a autori-
dade de quem diz (pai, mãe. parentes) 
ou do lugar ou do nome onde são ditas 
(escolas, Igreja, Congresso Nacional, 
etc). 

Depois de ouvir durante anos coisas 
sem pé nem cabeça, pouco e nada liga-
dos à sua experiência imediata, a crian-
ça aprende - certamente por medo - a 
brincar de faz-de-conta. Faz-de-conta 
que mamãe tem razão, faz-de-conta que 
papai sabe tudo, faz-de-conta que a 
Escola é importante, faz-de-conta que as 
leis do Congresso visam nosso bem, faz-
de-conta que todos são honestas, faz-
de-conta que os bons e os trabalhadores 
irão para o céu, faz-de-conta que os 
melhores lugares serão para os mais 
obedientes ou os mais conformados, 
que cada um recebe o que merece, que 
somos todos culpados pelas nossas más 
ações e todos merecemos recompensas 
pelas nossas virtudes. 

Aí se completa a Lenda do Aprendiz 
de Feiticeiro. Depois que aprendi a má-
gica do faz-de-conta, quando tenho um 
pensamento meu digo que é bobagem 
ou que é loucura. Deste momento em 
diante, serei um bom tijolo na parede da 
prisão social e perderei para sempre a 
possibilidade de encontrar minha verda-
de. 

Aviso muito importante aos que nave-
gam hoje. Não estou falando so de uma 
coisa que era. Falo de uma coisa que 
continua sendo. O principal da minha 
história não é o fato dela ter começado 
há 40 anos atrás, com todas aquelas 
pobres crianças, filhas daqueles pobres 
pais quadrados que eram os nossos. 

O método de emburrecimento siste-
mático começa no lar, continua na Esco-
la e na TV. mas não pára aí. Sua principal 
característica não está na infância, mas 
no coletivo. Em qualquer grupo que 
tenha a sua linguagem própria, quem 

aprende a linguagem, aprende o faz-de-
conta da patota. Tanto faz que a lingua-
gem seja Op, Pop,.Trac, Cac, ou Mec. 

Importante no faz-de-conta é que ele 
é brinquedo de grupo. Quando qual-
quer grupo começa inteiro a brincar de 
faz-de-conta, não tem mais grupo, não 
tem mais gente. Só tem coletividade. 
Multidão de ninguéns. Opinião pública. 

Depois dos estudos de Korzibsky 
sobre Semântica, surgiu nos EUA terapia 
do mesmo nome que consiste em ensi-
nar as pessoas a falarem com clareza e 
precisão, verificando a cada passo a 
conexão de cada palavra com a coisa 
correspondente; recordando a cada 
passo, que coisas com o mesmo nome 
nem por isso são a mesma coisa. Casas, 
por exemplo. A palavra é uma só e as 
casas correspondentes são inúmeras. 
Aprender a pensar - é isso. Na terapia 
segundo C.G. Jung, reconhecia-se expli-
citamente que estavam em presença 
duas personalidades basicamente seme-
lhantes, diversificadas pela história parti-
cular de cada um. Esta história é a soma e 
a seqüência dos fatos que me fizeram 
exatamente como eu sou. Aquilo que a 
minha história não explica é a minha 
individualidade - precisamente minha 
forma específica de responder às cir-
cunstâncias que me formaram. Isto é. a 
lógica da minha vida é a inteligência das 
minhas respostas reais e concretos a 
todas as perguntas que a vida, o mundo e 
os outros me fizeram. 

Ê preciso não esquecer que "tomar 
consciência" é um ato essencialmente 
intelectual - por definição, è uma forma 
de conhecer - ou são muitas formas de 
conhecer - desde que existem muitas 

formas de consciência, de ser consciente 
e de tomar consciência. 

O Psicanalista não parece se dar conta 
de que o seu famoso, criativo e curativo 
"insighht" é, com certeza, a mais pura e 
límpida ação intelectual do Universo. 

Claro que estou falando de uma inteli-
gência viva que se desenvolve, que inte-
gra e reintegra os dados da percepção que, 
ao mesmo tempo, constrói grandes siste-
mas explicativos do mundo e grandes 
sistemas explicativos de si mesma. Falo 
de uma inteligência que acompanha os 
fatos, que é dócil em se reformular e que 
vive, prazenteira, destruindo uma verda-
de para construir outra. 

Esta compreesnão, como querem 
todas as Filosofias práticas do Oriente, só 
pode provir do desenvolvimento lento 
de uma profunda capacidade de con-
centração - outra palavra tão confusa 
como "tomar consciência" e "emocio-
nal". 

Tenho para mim que concentrar-se 
significa compreender cada vez mais 
fundamentalmente, organizar fatos cada 
vez mais numerosos em classes cada vez 
mais diversas, passíveis de arranjos e 
rearranjos em conjuntos cada vez mais 
complicados. Tudo isto são definições 
da inteligência como uma função viva. 

Tenho para mim. ainda e enfim, que a 
inteligência verdadeiramente viva acaba 
destruindo sua fé ingênua de organizar 
toda a experiência em um só sistema. 

Esta é sua etapa infantil, precisamente: 
destruída esta fé no sistema único, ei-la 
que descobre - e agora já e madura - que 
sua função específica é criar e destruir 
sistemas, que sua realização última é 
criar, para cada momento, para cada 



desde conquistas amorosas até pilota-
gem de avião, carro de corrida ou moto-
cicleta, é insistentemente admoestada 
pelos seus inimigos familiares. "Olha, 
você morre! Olha o desastre! Olha o tiro 
do marido ciumento!" 

Ninguém pára para pensar naquilo 
que é do seu conhecimento e que mui-
tas vezes foi de sua percepção - na pes-
soa de parentes ou amigos: a chamada 
morte natural é sempre mais cruel que a 
mais cruel quadrilha de contrabandistas, 
ou do que qualquer Polícia Secreta do 
mundo. Todas as mortes naturais são 
lentas, cheias de dores, cheias de emo-
ções penosas, tanto para a pessoa quanto 
para os próximos, todas lentamente 
mutilantese incapacitantes. Não se trata 
de uma razão genérica. A arteriosclerose 
mata devagarinho, pouco a pouco ao 
longo de 20 anos ou mais, mutilando 
perceptivelmente um pouco mais cada 
mês que passa. O câncer não precisa de 
poeta para lhe cantar os horrores - ou a 
lentidão. As moléstias pulmonares crô-
nicas são lima coisa espantosa de se ver-
e de se ouvir. Os derrames cerebrais 
fabricam em série vegetais e idiotas. O 
enfarto do miocárdro por vezes é cle-
mente - quando mata na primeira vez -
antes de a pessoa saber que estava amea-
çada. 

Quando a pessoa sabe antes ou vai 
tendo enfartes sucessivos, é difícil imagi-
nar agònia pior. 

Estas são as principais mortes natu-
rais.. . 

Pior que tudo isso e causa comple-
mentar de todo este horror, é o medo 
crônico em que as pessoas estão sub-
mersas: medo da miséria, medo do vaga-
bundo, medo de que o marido vá embo-

ra, medo-de que o amor acabe, medo de 
que o cachorrinho seja roubado, medo 
de que o outro empresário também 
compre uma Mercedes... 

A alegria de viver é muito definida-
mente propaganda de filme americano. 

Depois nos surpreende demais a inte-
ligência dos chineses - os antigos - que 
acompanhavam os mortos com cânticos 
festivos, bandeirinhas, fogos de artifí-
cio... 

CONCLUSÃO 
Seguindo fielmente os termos consa-

grados na Jurisprudência Eterna: se é 
evidente, como evidente parece, tudo 
quando foi dito, declarado, explicado e 
estabelecido, então é bom que os psico-
terapeutás do mundo comecem a estu-
dar um pouco de Lógica - eles também. 

E como convém aos tempos que 
correm será necessário, recomendável 
e benéfico que eles sejam informados a 
respeito das muitas espécies de lógica e 
de coerência legitimamente aceitas e 
reconhecidas. , 

Será de extrema importância que os 
íerapeutas comecem a falar menos em 
repressões dos instintos e frustrações dos 
desejos, e comecem a falar um pouco, 
mais da burrice de todos, que não é fruto 
de uma natureza ingrata mas de uma 
sociedade estúpida. 

Que os ditos psicoterapeutas percam 
sua pureza'virginál que dé há muito e a 
todo preço defendem, quando preten-
dem, insistem e repetem que opsicote-
rapeuta não ensina nada pará ninguém, 
que Psicoterapia não é um aprendizado, 
que o divã não é uma Escola, que a safa 
de grupo não é uma sala de aula. 

Melhor ainda seria - mas agora já é 
esperar demais - que os terapeutas não 
formassem eles mesmos coletividades 
de indivíduos eruditos, sábios e conhe-
cedores das coisas humanas, que vivem 
repetindo entre si, uns para os outros, as 
mesmas verdades sediças e a sabença já 
mofada do grande mestre que falou 
assim e assim. Porque, de acordo com 
um tipo de coerência que, por sinal, é 
velha mas é muito boa, sopodemos ensi-
nar o que sabemos - consciente ou 
inconscientemente! Se sou psicotera-
peuta, se ensino com todo cuidado as 
verdades da minha fé para todos os meus 
clientes, dizendo primeiro que não 
estou ensinando e, depois, que não 
tenho fé nenhuma, então estarei sendo 
de todo idêntico ao querido papaizinho, 
à não menos querida professora e aos 
queridíssimos Princípios Fundamentais 
da Tradição que nos gerou! 

Seria muito bom enfim se as Escolas 
deixassem de ser Esèolas e se os Lares 
deixassem de ser Lares, para que a gente 
começasse a conversar uns com ou 
outros, para que a gente começasse a 
dizer o que vem na cabeça e ouvir que 
vem da cabeça do outro, para a gente 
começar a descobrir novos pensamentos 
e a ver o pensamento dó outro - que é 
bem diferente do meu - mas nem por 
isso eu preciso esganar ele. 

Em suma e transformando todo o lon-
go e clássico arrazoado numa verdade 
comezinha e prática, aconselhamos 
assim: que quando estiverem juntos, 
falem todos sozinhos - em voz alta, 
porém. 

Será muito interessante. 
Não parece. Mas será a maior de todas 

as Revoluções. 

situação e para cada seqüência cronoló-
gica significativas forma que reúne os 
elementos dispersos, ou que faz de uma 
seqüência aleatória, uma melodia musi-
cal. 

É fácil perceber que a Inteligência se 
fixa em sistemas, assim como os instin-
tos. No dicionário psicanalítico, os 
neuróticos se fixam em personagens ou 
se imobilizam em alguma etapa do 
desenvolvimento, transformando-se em 
esquemas repetitivos de comportamen-
to, em esquemas repetitivos de anseios e 
temores. 

Na verdade, entre a música clara mais 
inexprirnível dos afetos e dos instintos, e 
a escrita musical enigmática da Inteli-
gência, existem correspondências pro-
fundas e equívocas. 

Estar fixado a um sistema e acreditar 
que elè seja a verdade ou a cerdade prin-
cipal, é tão pueril como esperar que 
todas as mulheres se comportam como 
minha mãe e todos os homens como 
meu pai. 

Dentro do sistema estruturalista, a 
duas coisas são idênticas, compõenujma 
só estrutura instintivo-intelectual. 

Todo homem que tem fé ou julga 
racionalmente demonstrável um sistema 
com esquema de explicação do Univer-
so, é... Edipiano! O sistema é seu pai e é 
desta fonte que ele obtém alguma espé-
cie de segurança e proteção. 

U M EXEMPLO 
Exemplo flagrante do predomínio absur-
do do pensamento coletivo sobre a per-
cepção individual, têmo-lo naquilo que 
se refere ao medo de morrer.. Toda pes-
soa dada a alguma espécie de aventura, 
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ZE CELSO 
CONTRA OS FILHOS 

DE GOEBBELS 
A seção Mano a Mano foi lançada exatamente 2 
anos atrás, no Ex-2. E colocou frente a frente o 
diretor de teatro José Celso Martinez Correia 
( "O Rei da Vela'', "Galileu Galilei", "Gracias 
Senor") e o publicitário Otto Scherb (diretor da 
Escola Superior de Propaganda, SP). Dias antes, 
José Celso havia dito ao jornal Monte Alegre, já 
extinto, que "os publicitários são os Filhos ae 
Goebbels". Este seria então o tema da discus-

são: e Otto, o primeiro a ser procurado, topou a 
briga com Zé Celso. Em sua sala na Escola Supe-
rior de Propaganda, a equipe de Ex botou um 
gravador entre Zé Celso e Otto Scherb, e fez a 
primeira pergunta: "Zé, você disse que os 
publicitários são filhos de Goebbels. O que é 
isso? O que envolve tudo isso?" E daí em diante, 
em clima bastante cordial, o pau quebrou. 
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Zé - E o seguinte: neste momento 
especial, minha forma de informarão, o 
teatro, se encontra por baixo, oprimida, 
talvez a palavra exata seja desvalorizada. 
Ao passo que a propaganda que recebo 
é a grande forma aparente. Em qualquer 
parte que você esteja, é a forma ae infor-
mação mais forte. No entanto, por eu 
fazer certo tipo de teatro, ela pratica-
mente é o oposto de tudo em que acre-
dito. Se o teatro, encarado em profundi-
dade, tem a função de restabelecer o 
contato direto, de eliminar toda a nossa 
máscara, para saltarmos assim humanos, 
de corpo inteiro, livres, a função da pro-
paganda neste momento é a de mascarar 
o máximo. No regime a que serve, sua 
função é vender; o bom publicitário tem 
que cumprir esta função. E no momento 
em que faz isso, vende o produto e uma 
forma de encarar o ser numano, uma 
forma de cultura, de opressão, que é a 
forma da sociedade de cosumo. É uma 
forma que me choca muito, acredito 
que a mim e a qualquer ser humano. 
Acho a propaganda uma coisa de uma 
agressividade muito grande e na confi-
guração exata deste momento no Brasil, 
um país aue depois de algum tempo está 
recebendo um grande fluxo de capitalis-
mo, está se tornando uma potência mé-
dia capitalista, dentro de um regime 
muito autoritário, a propaganda pratica-
mente é a grande cultura do momento. E 
é mais ou menos parecido com o que 
aconteceu na Alemanha no tempo de 
Goelbbels, praticamente o homem que 
desenvolveu um tipo de propaganda em 
que a própria industria privada e o pró-
prio Estado compuseram um tipo de cul-
tura. Mais primária do que a nossa, que é 
mais sofisticada, as coisas não são diretas, 
tem certa leveza, mas eu sinto o mesmo 
peso que sinto vendo as coisas de 
Geobbels. Inclusive Goebbels, acredito, 
foi o grande revolucionário da propa-
ganda, o sujeito que idealizou a propa-
ganda, que inventou o Dia das Maês, o. 
Volkswagen, aquela série de táticas des-
tinadas a. transformar o povo alemão, 
que se encontrava numa miséria muito 
grande. E ele conseguiu desviar toda a 
aspiração daquele povo, para que se 
encantasse com a guerra, com a conquis-
ta do mundo, com o mito da raça ariana, 
se encantasse enfim com uma série de 
coisas construídas pela propaganda. 
Como hojje, num país como o Brasil 
acontece ae repente que num corte, da 
escala mais baixa à mais alta, todos quei-
ram ascender nessa sociedade de consu-
mo. A propaganda é muito eficaz, por-
que conhece o homem. Quem trabalha 
em propaganda, assim como quem tra-
balha em teatro conhece o sexo, o estô-
mago, as aspirações mais reais do ser 
humano. Por isso, nesse estágio, a propa-
ganda é um instrumento de exploração 
violenta do ser humano. Aquele conhe-

cimento, ao invés de ser usado para 
libertar o homem, é utilizado para fazer 
com que ela compra. E vende ilusões, 
vende a destruiçãò de sua própria vida. 
Oo jeito qUe invade a vida do homem, a 
propaganda é uma cultura de repressão, 
de mentira, e não pode trazer nada de 
positivo. Agora, não é que eu seja contra 
a informaçao em si! Assim como existiu 
Goebbels, existiu Maiakóvski. Ele fazia 
cartazes de propaganda, era ótimo 
layout-man, mas era um trabalho dife-
rente, feito pará desencadear no 
homem todas as energias que existiam 
nele é que ele desconhecia. Ao passo 
que a propaganda hoje serve para des-
viar a energia do indivíduo para uma 
evasão, canalizar essa energia para com-
prar e, evidentemente, com isso, enri-

Zé Celso é de Araraquara, 
SP. Formado em Direito 

pela USP. Fundou o Teatro 
Oficina, de São Paulo. 

quecer todo o campo de consumo exis-
tente e fazer floriar toda essa economia 
que do ponto de vista cultural é a gera-
dora de uma das sociedades mais vazias, 
como aqui. No Brasil tudo tem a cara da 
propaganda. Novela tem a cara da pro-
paganda, as próprias caras do artistas de 
teatro que vão para a TV Globo, eles 
saem prontos pará vender uma imagem 
careteada, uma máscara, t neste sentido 
que a propaganda me agride. Ela é uma 
redução do nomem, uma coisa crimino-
sa e só existente nesse péríodo que é o 
fim desse sistema, a liquidação de tudo. 
Chamei de filhos de Goebbels os que 
fazem a propaganda, nesse sentido: os 
que fazem propaganda para servir a esta 
situação de hoje. É mais ou menos isso. 

Otto - É. Aí o negócio não vai ser mui-
to fácil (dá risada). Você chama os publi-
citários de Filhos de Goebbels! Acho 
que com o mesmo direito poderíamos 
chamar os publicitários de Filhos do 
Papa Gregório, ou do Papa Urbano, que 
foram os dois Papas mais responsáveis 
pela chamada Comissão de Propaganda 
Fides; que a própria palavra propaganda 
nasceu no Vaticano. Não podemos atri-
buir ao mestre Goebbels qualquer res-
ponsabilidade por isso. Na realidade, foi 
Gregório quem instituiu uma comissão 
de cardeais para a propaganda da fé cris-
tã em diversos países. Foi assim que o 

nome nasceu. Portanto, desculpe, não 
estou sendo jocoso, apenas acno que 
essa identificação da propaganda com 
determinado regime político, especial-
mente esse que foi sem dúvida extrema-
mente odioso, me parece um poucó 
injusta. À parte as origens da propagan-
da, outro aspecto que me parece extre-
mamente importante, e aí vou abordar o 
problema nao como publicitário, mas 
como economista, é a instrumentalidade 
da atividade publicitário. Sei lá, eu não 
quero ser chato e dar inúmeras defini-
ções e conceituações da palavra propa-
ganda, mas vamos tentar uma pequena 
conceituação, pelo menos: é simples-
mente o conjunto de técnicas e artes que 
visa, agindo sobre a psique do consumi-
dor, dispor esse consumidor favoravel-
mente a determinados serviços, idéias, 
ou mesmo pessoas. Então, veja, você" 
entrou na análise ética da atividade, 
Quer dizer, a propaganda é boa, ou má. 
Eu senti isso como susbstrato das suas 
observações. Aí eu fico um pouco preo-
cupado. Porque veja, inicialmente neste 
capítulo das minhas observações eu faria 
a seguinte pergunta: a propaganda é a 
favor do leite? O consumo do leite, cer-
taménte, é socialmente bom. A propa-
ganda a favor, por exemplo, do consumo 
aa carne de segunda qualidade no Brasil, 
no momento, seria extremamente útil 

Pi 

do ponto de vista social. Porque o que 
está acontecendo no Brasil é que todo 
mundo quer carne de primeira, mas 
existe carne de segunda em abundância. 
Estou dando esses exemplos específicos 
onde a propaganda pode desempenhar 
um papel social de certa relevancia e 
utilidade. Obviamente, a propaganda 
feita em torno de cigarro, de bebidas 
alcoólicas, quer dizer, pode ser social-
mente condenável. Tanto assim que 
grandes agências norte-americanas, até 
poucos anos atrás, se recusavam a aceitar 
contas - inclusive a J. Waltèr Thompson 
de bebidas de álcool, com espírito puri-
tano, protestante, calvinista. Quer dizer, 
houve e há essa preocupação social. 

Zé - Não me refiro propriamente ao 
tipo de produto que a propaganda vei-
cula, mas aquilo que o senhor falou 
sobre a intervenção na psique do indiví-
duo a ponto de induzi-lo a fazer coisas 
que normalmente não faria, uma espé-
cie de magia negra. 

Otto — O que eu quero caracterizar 
é o instrumental a serviço de um sistema 
sócio-econômico. Depois você come-
çou a entrar em alguns aspectos ideoló-
gicos. Eu quero ser bastante específico: 
no Brasil, atualmente, se investe 1,2% da 
renda nacional bruta em propaganda; 
aproximadamente nos EUA, 3% ; na Sué-
cia, Alemanha Ocidental, Inglaterra, 2%. 
Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: 
você considera os EUA, a Suécia, a Ale-
manha Ocidental, países democráticos? 
Certamente concordaria comigo que 
sim. Pelo menos mais democráticos, 
embora eu considere essa colocação um 

ouço injusta, que a União Soviética, a 
ungria, a Tchecoslováquia, onde não 

existe propaganda. Entende? Então 
estou muito preocupado com os aspec-
tos lógicos da colocação de uma coisa 
com a outra... 

Zé - Eu não acho que no campo da 
propaganda os EUA sejam um país 
democrático. Acho que é totalitário. 

Otto - Concordo com você u m pouco. 
Bem, o que você considera um país 
democrático? Um país em que há livre 
expressão? Quer dizer, o presidente da 
República sendo pichado, tá nas iminên-
cias de ser impedido, você pode chegar 
em Manhattan e berrar que o presidente 
é um imbecil, coisas que em outros paí-
ses você não pode fazer. 

Zé - Mas eu tô dizendo, claro que os 
Direitos Humanos são democráticos, 
mas a propaganda não é. Sou obrigado a 
andar por Sao Paulo hoje em dia, ou por 
Nova York engolindo aquela propagan-
da toda. 

Otto f Você me obriga a usar um argu-
mento que gostaria de evitar, um pouco 
surrado, mas nem por isso dispensável; 
acredito quejá que os meios de divulga-
ção, a televisão, o rádio, se sustentam de 
uma ou de duas fontes, oú seja, as fontes 
oficiais ou as particulares, a propaganda 
colocada dessa forma é um dos grandes 
sustentáculos de uma democracia do 
estilo ocidental. 

Zé - Mas quê democracia? A dos gran-
des veículos de propaganda? 

Otto - Os EUA não sao uma democra-
cia na sua opinião? 

Zé - No que se refere a propaganda, 
não; no que se refere aos Direitos! 
Humanos, sim. 

Otto - Bem, eu defino a democracia 
pelo grau, um regime que oferece um 
elevado grau, um razoável grau de liber-
dade ao indivíduo, certo? Aí vamos 
entrar um pouco no problema ideológi-
co. O conceito de democracia eu nao 
confundo com o sistema pluripartidário. 
O fato de você ter 25 partidos não é 
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Zé: "A publicidade 
transforma o conhecimento 
que tem do homem num 
instrumentodeopressão." 

necessariamente prova da existência da 
democracia. Mas o que eu quero dizer é 
que a propaganda a serviço de venda de 
idéias, de sérviços, de produtos da inicia-
tiva privada, faz com que esses órgãos de 
divulgação, jornais, etc., possam se man-
ter independentes do poder oficial. _ 

Zé - Mas eles caem no verdadeiro 
poder, na coisa mais antidemocrática 
que existe, que é o poder das grandes 
empresas. Só não existe democracia por 
isso. . -

Otto - Acho que o único problema 
entre nós dois... Concordo, corri muita 
coisa que você está dizendo. O que esta-
mos analisando; o que você está colo-
cando em jogo, é a validade do Consu-
merismo, aa consumo-society. Porque 
uma vez aceitando uma sociedade con-
sumo, você tero que aceitar a propagan-
da. 

Zé-C la ro ! 
Otto - Então a rejição não é da ativida-

de publicitária e sim do contexto a cuio 
serviço ela se encontra. Você não pode 
dizer que a propaganda é boa ou ma sem 
fazer uma análise do próprio sistema. 
Agora, como publicitário e economista, 
me coloco do lado puramente formal. 
Quer dizer, dado um determinado con-
texto... 

Zé - Mas, esse é que é o problema: o 
ser humano não é uma coisa formal; no 
entanto, está submetido só a coisas for-
mais. O esforço incrível da humanidade, 
o esforço científico, para resolver os 
problemas todos que o homem tem, da 
cabeça aos pés, tudo é usado pela propa-
ganda. Não sei como é possível o sujeito 
se informar a respeito ao homem, saber 
de suas inclinações e usar aquilo para 
fazê-lo consumir... 

Otto - Mas sem isso a publicidade 
seria totalmente ineficiente. Eu tenho 
que conhecer as bases típicas do consu-
midor. 

Zé - Mas isso é manipulação, não é 
democrático, é destrutivo, é uma coisa... 

Otto - Talvez seja uma questão de 
nomenclatura. Quer dizer, você tem um 
determinado sistema, numa sociedade 
que chama de capitalista. Eü chamo de 
sociedade de mercado livre, porque 
capitalismo hoje em dia tem uma cono-
tação assim um pouco perigosa pela sim-
ples razão de que todas as sociedades 
modernas, de uma certa maneira, não 
deixam de ser capitalistas. Aí eu abriria 
um parêntese. Veja: toda sociedade 
moderna precisa captar o excedente, 
quer dizer, aquilo que ela gerou dentro 
de um determinádo período, além de 
suas necessidades; é aquilo que ela deci-
diu poupar. Nas sociedades socialistas as 
decisões sobre a poupança, sobre o uso 
do excedente, são feitas centralmente. 
Nas sociedades chamadas capitalistas... 

Zé - Também... 
Otto -... as decisões do uso são des-

centralizadas, cada vez menos, talvez. 
Zé - São feitas pelas grandes corpora-

ções... 
Otto - Cada vez menos, embora eu 

não tenha uma opinião tão escatológica 
sobre os sistemas capitalistas como você, 
porque acho que todo sistema crja seus 
próprios antídotos. Você vê, a legislação 
norte-americana sobre os trustes é 
violentíssima. Essa manipulação não é 
tão natural e tão fácil. Eu diria que parti-
cularmente, já que estamos falando des-
ses aspectos éticos, quer dizer, da agres-
são contra o ser humano, você tem dis-
positivos de defesa impressionantes. 
Você tem o instituto de defesa do consu-
midor, do qual se fala já há algum tempo 
no Brasil, você tem obrigação de se 
retratar publicamente se o seu anúncio 

disse alguma inverdade. Então, o que 
quero dizer, é que o próprio sistema 
criou algumas defesas que... 

Zé - Não seria uma forma de aperfei-
çoar o sistema dentro do sistema? 
Nenhuma das formas que você citou 
mexe no fundo do problema. Ninguém 
julga se e moral ou imoral a propaganda? 
Humana ou desumana? 

Otto - Vamos voltar 170 anos atrás, 
para a época da Revolução Industrial. Há 
urina relação circular inegável entre a 
produção e a propaganda. Você acredita 
- é uma pergunta honesta que faço - que 
o burguês, em termos absolutos e não 
relativos, esteja gozando de um nível 
melhor ou pior que há 170 anos? 

Zé - Melhor, dentro dos padrões da 
sociedade de consumo, mas o nível de 
liberdade/ não o de manipulação, deci-
são. O nível de autodeterminação era 
maior. O que a sociedade de consumo 
faz... inclusive a estética da propaganda, 
é uma das coisas mais feias que a huma-
nidade já produziu. O próprio luxof a 
embalagem da classe média, é muito 
feia, porque é desvinculada da vida, 
tudo depende de uma coisa muito 
mecânica, onde existe uma hiperdistri-
buição de trabalho e as coisas todas são 
encomendadas a partir de um fator só, 
que é o fator de compra, e todo esse é 
um mundo que se encontra muito próxi-

mo do apodrecimento e muito distante 
da vida. O mundo está virando uma 
imensa lata de lixo, como a própria Euro-
pa Ocidental. Esse mundo que nós sabe-
mos é inviável. Tanto que existe um 
desespero, uma procura enorme - eu 
não acho que resolva - dessas religiões, 
como saída. Mas a coisa continua esqui-
zofrênica, porque as pessoas vão para 
essas religiões e continuam vivendo 
dentro da sociedade de consumo. Mas 
quando o sujeito estoura, vai ao psiquia-
tra que é outra coisa muito ligada a esse 
mundo da propaganda. A psicanálise faz 
parte de tudo isso, a própria sociedade 
funde a cuca do indivíduo, depois enri-
quece um batalhão de psiquiatras pra 
consertar, ou então o sujeito se desespe-
ra e vai para a religião. Existe uma crise 
absoluta, e a propaganda torce exata-
mente a possibilidade de informar a ver-
dade e transforma o conhecimento que 
tem do ser humano num instrumento de 
opressão. 

Otto - Aí eu volto ao aspecto da instru-
mentalidade. Você não condenaria uma 
iaca, que pode cortar queijo e pode 
matar. Se a coisa está a serviço de um sis-, 
tema, qualquer opinião minha a respeito 
é improcedente. É óbvio que o publicitá-
rio que recebe, dentro desse contexto, 
uma certa tarefa, vai procurar desempe-

nhá-la da melhor forma possível. Voce 
não pode culpar. 

Zé - O cara que bombardeia, vai bom-
bardear da melhor maneira possível... 
.- Otto - Exatamente... 

Zé - Como o cara que vai ligar a câma-
ra de sás vai ligar da melhor maneira, 
possível... 

Otto - Quer dizer, a validade ética; 
acho uma coisa extremamente perigosa. 
Como é que você pode dizer isso, você 
conhece gente de propaganda... 

Zé - Ah, conheço muitos, depois sou 
homem de teatro, observador... 

Uma vez andei com um publicitário 
num bairro operário e ele andava apavo-
rado, entramos num boteco pra tomar 
um cafezinho - e ele sabia caratê - e fica-
va me cotucando. Ele sabia o mal que 
fazia, ele conhece perfeitamente o que 
faz. 

Otto-Comigo voce pode andar tran-
qüilamente..-. sou um publicitário que 
está na ativa há 15 anos/estou na ativa na 
pesquisa de mercado, temos uma agên-
cia experimental, um centro de pesquisa 
aqui na Escola, aqui se procura apurar 
técnicas, para fazer cada vez melnor-a 
propaganda. Fazer com que cada cruzei-
ro investido atinja o resultado maior. Se 
v.ocê aceita como unidade - usando o 
jargão publicitário -o seu público-alvo... 

Z é - O que quer dizer isso? 
Otto - Público-alvo é o conjunto 

daqueles caras que eu quero atingir. 
Quero atingir, $ei lá, mulheres entre,25 e 

. 35 anos de idade, que moram em Santa 
Catarina,, pertecem sócio-economica-
mente à classe A e B1, e têm determina-
do estilo de vida que eu posso inclusive 
qualificar. Então, identifico claramente o 
meu público-alvo e, digamos, tenho 
uma verba determinada, xis cruzeiros; 
vou querer que esses xis cruzeiros pro-
duzam,o maior resultado possível. Aqui-
lo que se chama "pToautização" do 
resultado. O produto seria, digamos, o 
queijo. Quero que elas comprem o má-
ximo possível desse queijo... 

Zé - E como é que vocês fazem as pes-
soas... 

Otto - Em primeiro lugar, você faz a 
pesquisa, o perfil desse consumidor. 
Voce tem 3 coisas: o produto; os meios 
através dos quais comunica o produto 
aos consumidores; e o consumidor. 
Cada um tem o seu perfil. Então o que 
você faz é a adequação mais perfeita 
possível entre os 3 perfis, em termos 
razoavelmente técnicos. Esse é o proces-
so de planejamento. 

Zé - O mais grave é justamente quan-
do você analisa uma determinda camada 
da população, sente uma aspiração que 
ela tenha e que muitas vezes, se desen-
volvida, poderia fazer com que ela atin-
gisse um objetivo que realmente precisa 
atingir, e você pega aquela aspiração e 
pá! manda queijo em cima. Negócio de 
publicidade que mais me grila é isso. 
Principalmente no tocante ao sexo. É 
uma coisa absurda. 

Otto - Você acha que a indústria auto-
mobilística fez bem ao Brasil? 

Zé - Acho péssimo. 
Otto - Voce acha que p Brasil deveria 

continuar importando automóvel? Ou 
devíamos andar a pé? Ou de bicicleta? 

Zé - É que o pensamento todo está 
viciado, a gente só consegue pensar em 
termos de sociedade de consumo, 
carro... 

Otto - Pelo contrário. Acho que o seu 
pensamento está um pouco apaixonado. 

Zé - Ah, ainda bem! Maravilha! Muito 
obrigado. 

Otto - O meu é inteiramente frio! (rin-
do) É horrível isso... 
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Otto: "Você não 
condenaria uma faca, que 

pode cortar o queijo, 
mas também pode matar." 

Zé - Mas o pensamento tem que ser 
apaixonado! E a vida está ficando gelada, 
horrível! Viemos pra cá, ficamos uma 
hora - uma hora - no trânsito! Meu 
Deus, pra que isso? 

Otto - Eu acho bacana isso. Quer 
dizer, daqui a pouco vamos tomar 
cachaça... Mas veja; não pense que a 
frieza que está sendo abordada seja 
resultado de uma completa insensibili-
dade em relação aos problemas que 
você está levantando. Uma coisa eu pos-
so dizer. Nós procuramos, voltando ao 
caso do queijo, ensinar aos nossos alu-
nos, pelo menos nesta Escola - que se 
considera muito honesta dentro do con-
texto em que estamos inseridos - que o 
publicitário não deve se incumbir de 
tarefas que considere eticamente rejei-
táveis. Em outras palavras, se você está 
convicto de que o queijo faz mal, não 
pegue a "conta", como já fizemos; a 
campanha não deve ser feita. Porque a 
coisa mais burra que você pode fazer é 
divulgar mentira. Pois a propaganda é 
um fator de aceleração em termos eco-
nômicos, e com maior número de pes-
soas tendo contato, em menos tempo, 
com o seu "abacaxi", o produto será 
enterrado em 2 meses em vez de em 1 
ano. 

Zé - Bom, mas tem divulgado mentira 
pra chucu, principalmente sobre amor, 
casamento, propnedade, férias - sobre 
tudo! Só vejo mentira na rua; tudo o que 
eu vejo na rua, eu leio ao contrário... 

Otto - Estou falando de coisas mate-
riais. Se você diz que o automóvel anda a 
140 e ele vai a 80, quer dizer, você não 
consegue... fiz campanha da Volkswa-
gen durante 5 anos, fui um dos responsá-
veis pela criação do slogan " O bom sen-
so em automóvel"; um slogan que 
defenderia hoje com o mesmo ardor e 
convicção. Porque se existe um carro 
que é bom senso é aquele, quer dizer, 
pelo menos era... talvez seja ainda hoje. 

Zé - A coisa de Goebbels... Volkswa-
gen, o ca rro do povo. Claro, foi ele que 
lançou. Na época em que o operariado 
alemão estava sendo submetido a muita 
politização, e havia a coisa de dar o 
carro... 

Otto -Eu entendo muito bem. Minha 
mãe tava nas filas pegando ficha. Mas, 
vamos voltar à Revolução Industrial. 
Você disse que o operário de hoje tem 
menos opções quanto à própria perso-
nalidade, mas a gente hoje tem muito 
mais. horas de lazer. Ao invés da semana 
de 50 horas, temos a de 40. 

Zé - Mas o que é o lazer? O quê a 
publicidade faz com o lazer? O que é 
que se faz na hora do lazer? £ o maior tra-
balho que existe, é uma batalha voce sair 
pelas estradas... 

Otto - Você rejeita isso? Eu respeito 
democraticamente. A única coisa que eu 
gostaria que você fizesse, já que rejeita a 
consumo-society, e tudo o que ela 
representa, porque você não rejeita ape-
nas a consumo-society, na realidade 
voce rejeita a ideologia que a formou. 

Zé - Você também rejeita. Qualquer 
pessoa que olhar dentro de si própria, 
rejeita. 

Otto - Já que você rejeita, eu gostaria 
que criasse uma opção. Medêuma visão 
dessa opção. Como ser humano, preciso 
ter alguma coisa para por no lugar. 

Zé - Eu poderia ser um ótimo publici-
tário. 

Otto - Mas não estou falando em ter-
mos profissionais... 

Zé - Só não sou porque achei que era 
antiético... 

Otto - Não estou colocando o proble-
ma em termos de opção profissional, 

mas sim: já que você rejeita a consumo-
society, o que você gostaria de colocar 
no lugar, porque eu preciso de uma 
opção! 

Ex-Só como tentativa de discutir uma 
opção: voltando ao problema da kombi. 
Nunca se viu uma campanha dizento"a 
kombi é ótima pra isso e isso; a kombi 
não presta pra isso e isso". 

Otto - A publicidade moderna não 
parte mais da premissa de que o consu-
midor tem a idade mental de 13 anos. 
Então, se você diz que a kombi é um veí-
culo para transporte de famílias grandes, 
que pesa tantos quilos, etc. - so através 
da caracterização de seus usos principais 
você dá idéia de que não é um carro de 
corrida! Você não pode, inclusive den-
tro da técnica e da lógica, explicar vanta-
gens e desvantagens; quer dizer, como a 
publicidade é uma técnica de persuasão, 
obviamente ela tem que salientar as van-
tagens, e deixar que o consumidor che-
gue às próprias conclusões. 

Zé - Tem um termo da publicidade 
que eu acho terrível: persuasão. Não 
acho que a massa tenha Q.l. baixo - a 
cabeça dessas pessoas é um território 
ocupado pela persuasão. 

Otto - Que seja assim, eu vou aceitar. E 
vou voltar a outra pergunta, que tinha 
feito antes... 

Zé - Queria dizer também o seguinte: 

essa coisa de não informar que a kombi é 
perigosa, é que a sociedade de consumo 
è uma sociedade dopada, anfetamínica. 
Ela não pode parar, ela não pára, não 
pára, ninguém sabe por quê, nem como, 
nem quando. O horror que as pessoas 
têm de diminuir, modificar, o ritmo de 
produção, é o terror! Então tem-se que ir 
sempre, e vai-se até a destruição, é o que 
vai acontecer. 

Otto - Viva então o rei Faiçal, que 
esta . botando um freio nesse negócio? 

Zé - Viva o rei Faiçal! 
Otto - Bem, você ainda não respon-

deu à pergunta mais importante. A 
indústria automobilística no Brasil real-
mente criou novos horizontes econômi-
cos. Ela está dando trabalho a um milhão 
e 400 mil pessoas, que poderiam ser usa-
das em outra atividade, não sei. 

Zé - Na China... 
Otto - Eles usaram 3 milhões de pes-

soas pra construir uma ponte. Podem-se 
encontrar formas de uso de mão-de-
obra menos ricas de capital. A questão é 
se o Brasil tinha, em 1958, a mesma opção 
que a China; o Brasil já era muito mais 
industrializado. Isso não podemos 
esquecer. Então, como o Delfim disse 
quando deu a aula inaugural na Escola, 
em 71, um País que tem uma riqueza 
natural como o Brasil, que tem o poten-
cial desenvolvimentista que o Brasil tem, 

não seria o caso da propaganda ser útil 
no sentido de ampliar o elenco de 
opções do consumidor pra buscar mais 
ferro na terra, mais óleo, pra acelerar o 
processo econômico?... 

Zé - Pra destruir mais a terra? 
Otto - Você tem uma visão idealista, 

muito bonita da coisa, mas acho que o 
seu caminho, a longo prazo, provavel-
mente iria nos levar a uma situação qua-
se que medieval. Pode ser muito bonita, 
muito romântica, mas acredito que a 
própria existência dessa opção é falsa. 

Zé - Não acho; é outra coisa - será que 
não há condições de botar essa tecnolo-
gia a serviço de nós mesmos? 

Utto - Nao sou ecóiogo. 
Zé - Não se trata de ecologia. Não se 

trata de voltar à Idade Média. 
Otto - Mas você sempre precisa de 

algum dispositivo político que acione 
esse negócio. Que tipo de sociedade 
você queria ter? Você não pode fugir à 
opção, e como não pode, simula talvez 
um tipo de sociedade ideal, em que gos-
taria de viver, e dentro dela não há lugar 
para a propaganda, admite tudo isso. 
Agora, dentro do elenco de opções 
atualmente existentes... 

Zé - Claro: a sociedade tem que fazer 
guerra, tem que fazer propaganda, tem 
que fazer esses prédios praj pessoas 
morarem, fazer essa cidade, tudo isso. É 
que é uma sociedade baseada na explo-
ração. 

Otto - O que eu acho injusto... 
Zé - Todo contato é na base da explo-

ração. £ sempre um em cima e outro 
embaixo. Tudò exatamente na base do 
que o senhor chama de frieza e...objeti-
vidade. Coloca entre parênteses a coisa 
real e chama isso de objetividade. Isso é 
que não entendo: a realidade, a vida 
humana é colocada entre parênteses e, 
em nome da objetividade, o cara arruma 
uma série de formas, de dados, que o 
computador se encarrega de resolver. 
Isso não é desenvolvimento. O ser 
humano da sociedade de consumo é o 
mais burro que houve na história. 
Aquém das maquinas que tem do lado, 
escravizado a ela, e nem sabendo por 
quê. O cara é escravo e não sabe que é. 

Otto - Você está dando a idéia de que 
a aceitação do "consumerismo" nos 
Estados Unidos é úma coisa pacata, mas 
não é. É uma contestação violenta! Tem 
um cara, chamado Nader. que está sacu-
dindo esse negócio, e todo um dispositi-
vo de defesa violentíssimo, inclusive 
consagrado em lei. O negócio não é tão 
tranqüilo como quem tem uma tropa de 
carneiros assim, que aceita esse bombar-
deio enorme dos meios de comunicação 
de massa, e masoquisticamente se diri-
ge- " 

Zé - Não, isso não vai acontecer, voce 
tem razão; isso já está acabando, porque 
é antinatural, antibiológico, antivida, é o 
domínio da morte, isso vai acabar. Como 
acabou o nazismo, que foi a forma mais 
brutal disso. Aj;ora estamos vivendo a 
forma mais sofisticada, pior; o nazismo 
pelos menos tinha unia vedete, o Hitler. 
Agora não tem nem vedete, só tem má-
quina, não tem mais gente, acabou. 

Otto - Você lembra que eu disse que o 
próprio sistema cria seus antídotos 

Zé - Cria, claro. A destruição total está 
nele. Total, absoluta. Não vai sobrar 
nada. 

Otto - Eu não tenho a bola de cristal, 
não sei, acredito que o homem -carnei-
ro, completamente massacrado, é uma 
concepção falsa. O que eu não entendi 
foi o problema, assim, em termos de 
antagonismo propaganda-teatro... 



Zé - Não é só teatro. Cinema também. 
Hoje você não tem mais estúdios em São 
Paulo para óroduzir coisas que digam 
respeito às coisas humanas. Tudo virou 
cinema depropaganda. E só o que se faz. 
Pegou toda uma geração. Inclusive o 
publicitário é u m sujeito que está muito 
próximo do sujeito que pode informar, 
do informador. Foi tudo ' 'roubado" para 
desinformar. No meu tempo de faculda-
de, eu era tão impressionado com isso, 
que escrevi uma peça a história de um 
publicitário que durante o dia todo fica-
va no escritório das 8 às 7. Depois, à noi-
te, metia-se a fazer política e tinha um 
jornalzinho político. Aí ele ia vendo, no 
mesmo bairro que ele fazia a agitação 
política dele, ela era ridícula diante da 
eficácia enorme que ele tinha como 
publicitário. Então era ele destruindo ele 
mesmo... 

Otto - Você acha que a atividade artís-
tica oura e o exercício da profissão publi-
citária sejam condenáveis? 

Zé - Acho o seguinte: tem muita arte 
na publicidade, tem muita coisa bonita... 

Otto - Ah, bom!... 
Zé - Agora, no geral é uma porcaria. 

Claro, acontece muita coisa interessante 
aqui e ali, que a beleza sai pelos poros... 
Você pode fazer uma câmara de gás lin-
da, pode fazer um avião de bombardeio 
com um "design" maravilhoso. Isso 
pode ser, mas é uma beleza pela metade. 
Depois, a publicidade brasileira ainda é 
mais incrível porque é uma cópia tam-
bém da degradada publicidade america-
na. Ouase todo publicitário é um cultua-
dor das coisas americanas, compra aque-
las revistas todas, é uma coisa coloniza-
da... 

Otto - já foi... não é bem assim. 
Zé - Não tem mais esse negócio de 

arte, inclusive.m Acabou o teatro, o que 
existe é a arte de viver, é a vida. O que 
nós tentamos fazer no teatro e não con-
seguimos, porque está tudo fechado 
para nós, não e agitação. Não estamos 
proibidos por censura por agitação polí-
tica, por problema moral, por nada: é 
porque estamos querendo fazer um tea-
tro que mostre a vida; que não persuada 
ninguém e que tente despertar em cada 
um o que existe ainda de resto de ser 
humano. Catar todos esses restos, voltar 
a compor a figura humana inteira, o per-
sonagem humano inteiro. Que está aca-
bando. O mundo está ficando insuportá-
vel. E não faço isso por dever, e uma 
necessidade biológica minha e que eu 
acho que todo mundo tem. O publicitá-
rio, que está mais assim atolado nas care-
tices que ele inventa, no momento em 
que se sente mal, pensa que está com o 
fígado ruim, pensa que e coisa de psi-
quiatra, mas não é. É o ser humano dele 
que não está agüentando aquilo, que 
está vomitando. Porque somos todos 
iguais, não podemos nos submeter e 
submeter os outros a tanta violência. Isso 
marca a gente, marca nossos filhos. E já 
tem toda uma geração que os filhos 
estão despertando como gente, e des-
pertar como gente nesse mundo é de 
uma crueldade absurda. A sociedade de 
consumo não suporta o ser humano, 
porque ela organizou tudo na base da 
frieza. Ela tem horror, nojo, do ser 
humano. Ai, quando surge o ser huma-
no. pá: Psiquiatra, prisão nele, bomba 
nele, mata! 

Otto - M e parece que esse tipo de 
comportamento não foi uma invenção 
da sociedade de consumo. O pessoal se 
mata assim há mais ou menos quatro 
milhões de anos, né? 

Zé - Na sociedade primitiva o cara 
mata, mas o trabalho aele, não. Quer 

Otto nasceu na Áustria, 
onde foi jornalista. Veio 

para o Brasil em 49. 
É formado em Economia. 

dizer, tem o carrasco, tem isso, tem aqui-
lo. Mas a sociedade de consumo é tão 
organizada num cinismo tal, que se a ati-
vidade for inumana, anti-social, não tem 
importância; a matança faz parte do pão 
nosso de cada dia. A ordem cotidiana é 
máfia, é a matança. E é normal. E tem 
aquela coisa, que boa parte dos publici-
tários é obrigada a inventar, é obrigada a 
chiar, a ideologia do publicitário, que é 
uma ideologia feita de cima, que eu não 
estou vendo no senhor. Com toda a sin-
ceridade. Publicitário, geralmente, é 
aquele cara fino, cheio de humor, cheio 
de sofisticação, cheio de cinismo, aquele 
saco de merda - os que eu conheço. 
Aquela coisa não-cagada, aquela coisa 
que não foi para fora - irônica, aquele 
cinismo... 

- Otto - M e considero um cara razoa-
velmente sério. De maneira que esse 
argumento de que o que importa é se 
fazer bem... você não aceitou minha 
colocação inicial de que talvez seja bom 
aumentar o elenco de opções em deter-
minadas fases de uma sociedade. Sou 
absolutamente convicto de que para um 
processo de desenvolvimento brasileiro, 
rápido - que tinha que ser rápido - a 
indústria automobilística foi um fator 
decisivo. 

Zé - Da criação de uma sociedade de 
consumo, não do desenvolvimento. 

Otto - Novamente insisto no ponto 
das opções. Podemos voltar - desculpe, 
estou exagerando um pouco deselegan-
temente, - podemos voltar à Idade Mé-
dia... 

Zé - Não estou dizendo isso. Inclusive 
as opções, tanto existiam, que foi neces-
sário estabelecer um regime autoritário 
para permitir que fosse esse caminho; 
que se fosse maravilhoso não haveria 
necessidade de um Estado autoritário, 
que inclusive nem os publicitários gos-
tam, que ninguém gosta. 

Otto - O que eu proponho não é bem 
ummodelo, no sentido sócio-econômi-
co. Mas você aceitaria que, eliminando-
se os abusos obviados do processo, a 
consumo-society - embora eu não goste 
muito dessa expressão -, ela possa se 
autopoliciar e encontrar caminhos que 
elevem o homem àquela realização 
apontada por Erich Fromm? Você acre-
dita que esta sociedade, se autopolician-
do, enfim, tem uma chance? 

Zé - Não, porque a essência dela é 
uma abstração, é o lucro, o dinheiro... 

Otto - Mas nenhuma sociedade 
moderna pode viver sem o lucro. Não 
faz diferença nenhuma se você chama 
esse lucro de excedente ou de plus-valis. 
O que eu disse inicialmente me parece 
verdadeiro: que toda sociedade técnica, 
que usa bens de produção, que produz 

máquinas e essas máquinas produzem 
bens de consumo... Você diria que a 
divulgação do consumo de leite através 
de uma campanha publicitária merece-
ria o termo de impingimento ou educa-
ção? A propaganda não pode educar? 
Você não da sequer esse direito a ela? O 
consumo de leite é desejável ou não? 

Zé - Depende. Se você quiser tomar 
leite, sim; se não quiser, não. Problema 
de leite, açúcar, sei lá... o cara não toma 
leite porque não tem grana pra comprar 
o leite, ou também não tinha leite. 
Depois, pior ainda: "Tome leite que 
você se desintoxica da poluição da cida-
de"... Não tem moral, a sociedade de 
consumo quer ter moral, quer vender a 
moral, mas não adianta. 

Otto - Gostaria que você me apontas-
se uma sociedade com moral. Você acei-
taria o velho Robson, que disse " O 
homem é o lobo do homem"?... 

Zé - Pode ser que numa fase muito 
atrasada isso aconteça. Mas, de repente, 
quando o homem é inimigo do homem, 
o homem é inimigo de si mesmo? Qual 
é? 

Otto - Bem, estou citando isso á exem-
plo de uma coisa... 

Zé - Eu sou homem, mas não sou meu 
inimigo, eu tenho um amor incrível por 
mim/sou apaixonado por mim... 

Otto - Acho essa posição bastante 
intelectual... 

Zé - Não é não, porque as pessoa* 
estão começando a se apaixonar por ai 
próprias, felizmente. Inclusive toda essa 
sociedade diz que o que existe é aquela 
mulher loura, aquele cara com aquele 
terno e gravata; ou você se submete 
àquela coisa, usa aqueles produtos, usa 
aqueles fedores, ou você não é nada. 

Otto - Tenho centenas de amigos 
publicitários e diria que a maioria esma-
gadora deles, ao exercer suas funções, 
não tem nenhuma consciente preocu-
pação ideológica de manutenção do sis-
tema de consumo; eles estão aí largando 
brasa para vender da melhor maneira. 

Zé - Isso se chama - é um lugar comum 
- alienação. Você está alienado, mas 
divulgando uma ideologia, um estilo de 
vida. Não tem a coisa separada, trabalhar 
numa coisa e pensar outra. Você é aquilo 

'que você faz! 
Otto - Tenho aqui na gaveta a aula 

inaugural de uma faculdade norte-
americana de propaganda. O professor 
que proferiu essa aula abriu a coisa mais 
ou menos assim: "Se um de vocês tiver 
qualquer preocupação ideológica de 
que esteja ou vá exercer uma profissão 
socialmente condenável, conspurcado-
ra, que aniquila a dignidade do ser 
humano, então pelo amor de Deus, 
levante agora e saia da sala". Eu concor-
do com você, mas como pessoa sensível 
que inegavelmente é, deve admitir queé 
válido não ter essa preocupação. Porque 
nem todo mundo precisa participar des-
sa preocupação. Você entende o meu 
ponto de vista? 

Zé - O que se vê é aquele cara, aquela 
inteligência sepultada ali, um cara escra-
vo a serviço de uma mensagem quenem 
ele domina mais. É muito difícil comuni-
car essas coisas que estamos começando 
a sentir agora, este é um momento negro 
da humanidade, uma época escura, sim-
plesmente... 

Otto - Essa é uma atitude um pouco 
escatoiógica. Mas não acho que haja um 
fim, você tem uma visão tremendamente 
apocalíptica... 

Zé - Eu acho que estamos no apocalip-
se, tenho certeza absoluta... a "Casa ao 
Senhor" 
dabra! 

vai acabar, podes crer! Abraça-



"OQAUZAO" 
um jornal de serviçoj)ulho lQ74/n zero 

DELINQUENCIOLOGIA:VESTIBULAR 
Estávamos preparando nosso 

número 5, c j m o sempre debaixo 
de um monte de problemas, 
quando provamos na pele que 
realmente desgraça pouca é 
bobagem: um ae nós foi preso. 
(Veja também Ex-15, "A Prisão".) 
Nosso Ex-4 tinha saído em feve-
reiro; a prisão aconteceu em 
abril; e o Ex-5 só conseguiu ir às 
bancas em junho de 1974, com 4 
meses de atraso. Na sua página 3, 
dávamos esta nota: 

"A reportagem principal desta 
edição é de Hamilton Almeida 
Filho, um dos EX-editofes. O tra-
balho dele não foi programado. 
Claro, sempre esteve em nossos 
planos fazer uma reportagem 
dentro da Casa de Detenção de 
São Paulo, ou de outra prisão 
qualquer. Só què isso não deve-
ria acontecer agora. Nem do jeito 
que aconteceu. 

"Ao virar a página, você vai 

conhecer este mundo. Se já não 
conhece." 

Ao virar a página, o leitor 
encontrava um texto de Hamil-
ton Almeida; e vários outros tex-
tos colhidos por ele dentro da 
prisão: crônicas, poemas, escri-
tos por prisioneiros, cartas de 
suas mulheres, aqui agora repro-
duzidos. As ilustrações são pági-
nas do jornal Cadeão, feito den-
tro da prisão por Hamilton e pelo 
artista gráfico Paulo Orlando 
Lafer de Jesus. Era um jornal de 
serviço para os 5.200 presos da 
Casa de Detenção de São Paulo 
(capacidade para apenas 2.500). 
O Cadeão, 2.000 exemplares, saiu 
uma vez só, e quando a experiên-
cia foi aprovada pela direção da 
Casa de Detenção, Hamilton e 
Paulo foram postos em liberda-
de. Absolvidos. Foi a primeira vez 
que um jornal morreu porque 
seus editores, em vez de entrar, 
saíram da cadeia. 

A morte de 
uma abelha 

Certo dia, na cela que habitava no pre-
sídio de Presidente Wencesiau, encon-
trava-me à janela, absorto na contempla-
ção da paisagem que se visualisava ao 
longe. Localizada no andar de cima, e 
noslados em que o prédio tem suas jane-
las voltadas lá pras bandas da cidade, a 
cela proporcionava uma visão parcial 
voltadas lá pras bandas da cidade, a cela 
proporcionava uma visão parcial no 
mundo livre. Estávamos em pleno verão. 

Com uma intensidade incrível; é o sol 
e calor lhoje, sol e calor amanhã, sol e 
calor depois de amanhã, e assim sucessi-
vamente. A gente sente as características 
metereológicas da Primavera, do verão, 
do outono e do inverno! E tudo num 
único dia às vezes! Era cerca de meio-
dia. Uma canícula terrível, sufocante, 
fazia transpirar até as paredes da cela, 
convertenao-a num forno angustiante. 
Além das muralhas, a pasiagem estava 
sob uma ofuscante luz amarela. O Sol, 
uma bola incandescente suspensa num' 
espaço de um azul cobalto reverberante, 
sem nuvens, incidia seus raios numa ver-
tical de fogo enlouquecedora. No meio 
deste braseiro infernal, um lavrador sul-
cava a terra, manejando um arado 
manual, pusado por lum cavalo branco. 
E o distinguia ainda uma casinha branca, 
com telhado vermelho, reverberante ao 
Sol; um graríde coqueiro de um verde 
cinzento, que se destacava no cenário da 
paisagem; duas árvores secas e um ipê 
amarelo, eclodindo numa exuberante 
floração do estio. 

O que eu via, sugeria-me ora uma 
ensolarada tela impressionista de Sis ley, 
ora uma torturada e vibrante tela expres-
sionista da fase artesiana do grande cul-
.tor solar, o alucinado e genial Van 
$pgh-

Subitamente, um pontinho preto, ras-
gando o espaço, projeta-se na minha 
direàão, choca-se contra uma das grades 
da jatiela, e cai no parapeito, provocan-
do um quase imperceptível baque. 

Absorvido que estava na contemplação 
da paisagem, isso próvocou-me um 
grande susto, despertando-me do deva-
neio no qual estava imerso. Curioso, fir-
mei a vista no minúsculo bólide, e vi que 
o mesmo era uma abelhazinha, preta e 
peluda, que após segundos de completa 
imobilidade, se pôs a arrastar-se, exausta 
e trôpega, pelo parapeito da janela, agi-
tando frenetiçamente as azinhas, numa 
desesperada ^tentativa de alçar vôo. 
Logrou alcançá-lo, após muito insisistir 
neste objetivo, para em seguida voltar a 
cair, desta vez para sempre: estava mor-
ta. Tal incidente, tão insignificamente -
uma abelha que morre - deixou-me 
deveras chocado, por culpa de uma sen-
sibilidade mórbida, talvez, mas o fato é 
que vislumbrei, na tentativa desesperada 
daquela abelhinha de alçar vôo, o pró-
prio destino do homem que cai, se deba-
te, se arrasta, cansado, ferido, mas mes-
mo assim não abandona o ideal que se 
propôs a si próprio, se esforça, e luta 
para novamente alçar o perdido e alme-
jado vôo, morrendo até nesta tentativa, 
se necessário for, mas sem nunca aban-
doná-lo. DEMA 
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Casa de Detenção de Sao Paulo , 
. es ta aqui, onde v ivemos , foi c r iada por 

decre to em 1938. P r e v i s t a para ocupar 
uma a r ea .de 8.357 me t ros quadrados , 
teve o seu pavilhão 2 ina ugurado 
e m 1956. Hoje , ma io r de " 3e, 1 8 anos 
depois ,contando com os pavilhões 5 ,8 , 
9 e o r ecem inaugurado 6 (em maio . 
ult imo), tem uma população que faz 
inveja a muitas 

. c idades do 
B r a s i l . Basta 
d i ze r que ,en -
t r e as 3.592 
cidades b r a s i l e i r a s , 51 6 
tem meriòs dé 5 mil 
habi tantes . A Casa de Detenção atingiu 
uma populaçao s u p e r i o r a essa, pela p r i -
me i ra v e z j e m 4 de s e t e m b r o de 1972; 
5.002 detentos . No. ano de 73 ,no balanço 

. f inal , t e rminou com 4.915 habi tantes . 
Mas fo:i n e s s e ano de 1974, jus tamente 
no dia 7 de maio , que ba temos 
todos Os r e c o r d e s c a r c e r a r i o s do Pa i s : 
5.241. E desde j ane i ro ate "agora, 
e s s e numero so tende a u m e n t a r . 
Ontem, dia 2 de julho, haviam aqui 
5.189 detentos . . — 

Infel izmente , e s s a . •*»—~ " 

E s s e nosso pro je to , encara e s s a realida_ 
de^emborà e s t e j amos . aqui ha apenas 3 
m e s e s . S u a base e a necess idade de in-
fo rmação que o s e r humano tem, se ja 
ele qual fo r , desde os dias da c r i a ç a o , 
principio dos tempos, quan,do boca-a-t5oca," 
os mais velhos e n s i n a v a m o s mais novoa 
T r a t a - s e d e . u m jornal in terno, de in fo r -
mação e se rv iço d i re to . (Informar= v. t d. 
Dar i n fo rme , p a r e c e r , s o b r e ; i n s t r u i r ; e n s i 

chega mais, 
na manha: 

n a r ; c o n f f r m a r ; d a r ' in-
fo rmação , noticia a;. 
pa r t i c ipa r ; comun ica r ; 

a v i s a r ; T o m a r 
conhecimento; 
i n t e i r a r - s e . ) 
O jó rna l i smo 

de s e rv i ço e aquele, cujo seu conteúdo 
es ta na necess idade r e a l e imediata ta 
da' in formação por par te de quem le . 
Acred i tamos que as pes soas desta 
Casa tem e s s a necess idade —- de um 
sem numero de informaçoe.s , para que,-
mesmo cumprindo as penas impos tas 
pela J u s t i ç a , s a i a m daqui r e - educadas 
pela in formáçao 
(Segue 
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Já levei pela cara que não 
sou ninguém, sou preso 
Preso. Bacana, né? É, sou preso porque sou 

ladrão de profissão e ambicioso por natureza. 
Atualmente estou cursando o vestibular de 
delinquenciologia na maior Faculdade da 
América Latina, e que é o orgulho desse enor-
me verde-amarelo." Já estou há quatro anos 
aqui e admito que é de grande proveito esse 
enclausuramento, pois já me especializei des-
de o suborno de funcionários até ao estouro de 
uma burra sem dor. 

Como todos os burguezinhos, vocês devem 
saber o grande número de alunos aqui, não? Se 
não sabem, leiam o jornal de receitas alimentí-
cias que ultimamente vem curtindo essa chin-
fra. Somos 5 mil e trá-tá-lá (digo trá-tá-lá por-
que é impossível dar o número exato, pois 
todos òs dias chegam 20 ou 30, mais ou menos). 
Esses velhinhos da Execuções não gostam de 
dar diploma aos internos. Sabem como é né? 
Eles têm que ficar virando prontuários, vendo 
vida pregressa. Geralmente o aluno têm algu-
ma arbitrariedade cometida nos 10 ou 12 anos 
aqui; isso, sabem como é, complica. E depois, 
pra que mandar os meninos embora, se logo 
eles estão de volta? É melhor não fazer das tri-
pas coração e passar as tardes nas salas refrige-
radas com cafezinho e minerais, esperando a 
compulsória: o útil e o agradável. 

E agora com os preços - do Chivas, Royal 
Label, das camisas de seda, gravatas - altos 
como estão, deve ter diminuído a fila de fami-
liares dos alunos que vão lá a fim de presenteá-

los para que seus filhos ou maridos saiam mais 
rápido. 

Mas, de maneira geral, aqui é muito bom, 
muito humano, muito movimentado. Quem 
disser o contrário, mente. Os nossos funcioná-
rios fazem todo o possível para nos enobrecer 
(apesar de às vezes eles quererem cantar nos-
sas mães, irmãs que aqui vêm). Mas, tudo é 
lucro. Eu, de maneira particular, gosto muito 
dos funcionários: é só .dar um ministrinho pra 
eles e tudo bem. Quanto ao mal psíquico que 
essa digna sociedade cristã está me fazendo, 
não tem importância, pra mim tudo é lucro, 
não tenho filhos, não tenho compromissos. Se 
morrer? Pra que viver a vida só desejando ter o 
melhor, não ser, não ter? 

Desculpe, chapa, mas não sei bem se é ego-
centrismo, mas só sei falar de mim, de minha 
revolta, do meu nojo, da minha covardia, por-
que se eu desse vazão aos meus anseios já teria 
bebido o sangue de muito f... da p..., mas me 
vejo obrigado a por a mão pra trás e acatar as 
ignorâncias é sacanagens. Como vocês sabem 
isso é uma cidade onde tudo é frio, é indivi-
dual. Mas a vida está aí, logo serei gente nova-
mente (digo gente porque já lévei pela cara 
que n|o sou ninguém, squ preso). Mas sairei, 
voltarei, e dessa vez vai ser mais cruzeiro. 
Quero ter dinheiro para ter liberdade, como-
didade, respeito. Não sei se isso me trará felici-
dade, mas eu prefiro à ordem e progresso do 
pobre, lutando como rato por um sortido do 
dia-a-dia. Posso estar errado, mas quem é cer-
to? 
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BOLA 

l e n t i l C a r d o s o , ex - t e . cn i co , f a l e c i d o , um dos 
p r i m e i r o s b r a s i l e i r o s a v i r a r t r e i n a d o r ( o ^ 
fu t ebo l foi t r a z i d o p a r a o B r a s i l ' p o r um i n g l ê s 
C h a r l e s Mi j i l e r ) , inventou uma f r a s e , 
que v i rou m a x i m a : Q u e m d e s l o c a 
r e c e i t e ; Q u e m pede t e m p r e f e r e n c i a . 

A g o r a , c o m v o c ê s , u m a f r a s e ouvida 
aqui d e n t r o . P o d e f a l a r , L u p e r c i o 

( l o c u t o r doâ jogos d o - P a v i l h ã o 2) 
o L u p a , o M a l a , o. Be lo ; pode f a l a r : 

"SEGURA 
QUE É SUUUA, 

PORTUGUÊS*? 
O fu tebo l e a r e c r e a ç a o to ta l ^da 

C a s a : t o d o s o s p a v i l h õ e s t em 
c a m p o s , c l u b e s , f e d e r a ç õ e s , j u i z e s , 

j o g a d o r e s e g r a n d e quan t idade 
de t o r c e d o r e s . O ano inte i ro . , na 

h o r a do Sol ( a r e j a m e n t o ) s a o 
d i s p u t a d o s o s c a m p e o n a t o s , t o r n e i o s . 

Ha os jogos o f i c i a i s e os nao: 
o s de gansos , x a d r e z x x a d r e z , s e t o r 

x s e t o r . P o r tudo i s s o , bola e a 
"maior s e ç ã o do j o r n a l . ' 

<Tê on r r r ae p r a ç a , com 
ponto nn P r a ç a -Júlio de 
M e s q u i t a , t em no j e i t o de 
n nda r , na p o s t u r o e nos 
g e s t o s , a m a r c a de quem 
ja jogou mui ta bola . ( A i m o r é 
M o r e i r a , t é c n i c o c a m p e a o d o 
mundo e m 62, d i z i a : " I-u s e i 
s e o c a r n e bom a t e quando 

~ — • f ? . l ? . ' r ~ 
c o m i g o , o e d i r u m a c h a n c e . " ) 
E ln f o r a a t é 6.8/ 60, 
l . aude l ino jogava no m e i o 
c a m p o do A s t o r , a l i da p r a -
ç a . Acjíii, e n t r e 61)1 6'-, jorro1.: 
no C o r i n t i a n s do 
C r u z e i r o e no 
E v i r o u t é cn i co 

rui c a m p e no d<> l e r n a o ~ 
G u e d e s J ú n i o r , pe lo P a l m e i r a s . 
L e v a n t a m o s - o t i tu lo na r a ç a , 
j o g a d o r bom a ge.ntr* nao 
t i n h a . Kti s e m p r e gos te i de 
monta r ti m e d<> xad / e z . J a 
t inha de ixado <. P a l m e i r a s , 
m a s o Kininho i n s i s t i u , 
hav ia conv i t e da P o r t u g u e s a 
f> f>n nr-abfi fií-nnfld no-
A me r i ca - e o m e l h o r 
con junto, nao s a o de 
g a n h a r no g r i t o . O fu tebo l , 
do f m a i s c o r r i d o , o 
fuda m e n t a l <• o- toque d f 

• i n fo rmações de todos -
os t o r n é i o s da C a s a ) 
T o r n e i o Copa 74 
P a v i l h a o 2 - à t e segun_ 
fia rodada do r e t u r n a 

C o l o c a ç a o ( p . p. ) 

19- A m e r i c a 0 
2 9 - P a l m e i r a s . . . , . 4 , 
39 - P o r t u g u e s a . . . . 5 
4 9 - C o r i n t i a n s . . . „ . 7 • 
P r o x i m o s J o g o s : 
A m e r i c a x P o r t u g u e s a 
P a l m e i r a s x A m e r i c a 

E s s e n u m e r o z e r o , 
c o m o c h a m a m o s e m 
j o r n a l i s m o , s e r v e 
a p e n a s de e x e m p l o 
p a r a o j u l g a m e n t o da 
D i r e ç ã o da C a s a . N e l e , 
p r o c u r a m o s c o l o c a r 
a s s e ç õ e s que nos 
p a r e c e r a m de m a i o r 
n e c e s s i d a d e : Judiciar '») , 
Esco l a , E s p o r t e , 
M u s i c a , T r a b a l h d ( e m 
f o r m a de C l a s s i f i c a -
dos) e Re l ig i ão . 

A última derrota 
do campeão Pelé. 

ATENÇÃO! Hoje, agora, no terceiro andar, 
cela n* 309, sensacional luta, Rosemiro " P e l é " 
dos Santos, versus o Mundo». 

Sim, senhoras e Senhores, o Ex-Campeão 
Sul-Americano, o Ex-Campeão Brasileiro que 
tantas e tantas glórias havia dado ao pugilismo 
nacional, iria se defrontar agora com a sua pró-
pria torcida, com aqueles mesmos que outrora 
o haviam aplaudido e aclamado. A luta, antes 
mesmo de iniciar, já se havia definido* E " P e l é " 
seria fatalmente derrotado, coisa evidente 
aliás, pois seus adversários se somavam, não era 
um só, eram muitos, e muitos mais se reuniam 
àqueles que já o rodeavam. 

Mesmo assim, a derrota iminente não o ate-
morizava. Via diante de si, não os homens que 
dentro em pouco o teriam derrotado, via dian-
te de si apenas um amontoado de fãs que como 
outrora adentravam o "camar im" e, enquanto 
era massageado, diziam coisas bonitas, pala-
vras de incentivo, torciam pela sua rápida vitó-
ria. Para Rosemiro, o Pelé do boxe brasileiro, a 
diminuta cela transformava-se em um imenso 

Numa carta: 
amor é a vida. 

A David Laginhas, Av. 
Cruzeiro do Sul, n<? 2630 -
Araraquara 2-5-74 

David^ 
Tudo bom? Espero que 

sim. 
Eu vou indo bem levan-

do a vida de sempre; só 
que agora um pouco mais 
movimentada, devido às 
dezenas de cartas q u e 
tenho recebido. Davia, 
confesso a você que den-
tre as cartas cartas que' 
recebi, a sua foi aquela 
que mais me impressio-
nou. 

Você me pergunta qual 
é o m e u o b j e t i v o , da 
correspondência e eu lhe 
respondo. Fiquei 17 anos 
num convento apesar de 
nunca gostar; depois des-
se tempo consegui sair, 
minha família mora em 
Santa Catarina, e eu fiquei 
só aqui . Tenho poucos 
amigos, sou bastante soli-
tária. 

O meu signo é aquário, 
quase não passeio. Gosto 
de praia, de campo. A 
minha flor preferida é rosa 
vermelha. 

As músicas que gostó 
são as populares brasilei-
ras. Sei dirigir automóvel, 
porque no convento eu 

que levava as irmãs viajar. 
Quanto à definirão da 

palavra amor, eu vou lhe 
dizer que amor é com-
preensão, é alégria, é a flor 
afeto na conquista, é beijo 
roubado com mente pura, 
é viver a dinâmica da vida 
sem es t abe l e ce r datas, 
minutos ou instantes. 

Gostei dos seus dados, 
da sua idade e quanto ao 
fato de você ser desquita-
do não tem importância. 
Em outra opor tun idade 
conversaremos o assunto. 

Despeço-me enviando-
Ihe um grande abraço. 

Dora Werne r - Av. Ban-
deirantes 389 - Araraqua-
ra. 

Noutra: o 
amor existe. 

M e u amor, meu irmão, meu 
filho, meu amigo, meu pai, meu 
homem. M e u tudo isso, essas 
palavras todas, esses papé i s 
todos: as palavras destruídas, os 
papéis interpretados - não vivi-
dos. É uma pena, menino. O u é 
isso mesmo? 

Estamos destruindo a nossa lin-
guagem, assim como nós mes-
mos, ou estamos criando nossa 
linguagem, assim como nós mes-
mos? Estamos sempre gazendo as 
duas coisas. Os dois lados. Dois? 

U m poeta da profissão chegou 
a dizer que o amor tá sempre sen-
do (é) o ridículo da vida. t ridícu-
lo ouvir isso. 

Eu te amo. E agora? O que vem 
sento feito com isso, as TVs, as 
vendas nos mercados. A p... já era 
ou ficou sendo. Não importa 
mesmo. 

O que tá acontecendo quando 
recebe você, quando você entra 
em mim e eu saio pulando, can-
tando, falando o que você falaria, 
escrevendo o que você escreve-
ria, sendo o que você seria. Sem 
nunca deixar de ser quem sou. 
Sabe porque? No começo não 
entendia quando me arrepiava, 
tremia e acrescentava você a 
mim. Depois foi tranqüilo e cal-
mo como é hoje meu amor, meu 
querer você. Percebia você cheg-

fando, e aueria alegria meu pai. 
azia (faço) as coisas do teu jeito. 

Aí fico mesmo parecida com teu 
corpo, nos teus gestos, sem 
importar o que as pessoas tavam 
pensando, isso até faz parte da 
coisa toda. Gosto disso. 

Te conheci escrevendo, ta len-
do. Depois te vendo todo dia. 
Agora, quando recebo você, o 
que mais gosto de fazer é escre-
ver, falar, dançar. 

Por não levar a sérioi isso, não 

lhe mostrárei mais as coisas que 
você escravo comigo. Não faço 
mais isso. Agora sòu eu mesma 
que tô escrevendo. E mais. Pra 
querer que você pense como vai 
ser sua vida sabendo que não 
penso em deixar você só, nunca, 
a não ser que isso seja bom para 
você, que você queira, pense que 
eu acredito que o amor existe, é 
bonito e eu sinto bem que te 
amo. Penso que eu quero que 
nosso filho vá procurar o teu, a 
tua ora dizer: eu sou seu irmão, 
venha brincar comigo. 

Fique calmo sempre daqui pra 
frente, pros lados. Eu sou sua, o 
que você precisar porque quero. 
Hoje eu exiasto porque pensei 
em você, na sua vida, na sua pes-
soa. Eu vou falar tudo o que pen-
so hoje da minha, da nossa vida, 
das grades. Das cercas. Olhando 
você, te pegando, ouvindo o 
silêncio, calmamente, passando 
tudo a limpo, você é, tranqüila-
mente, a pessoa que me faz con-
tinuar resistindo. Sem drama, 
sem nada. Simplesmente. Racio-
nalmente. 

Fique tranqüilo. Onde estou, 
estou te amando. Durmo cedo 
pensando em você. Leio, faço 
crochê. Não tenho vontade de 
andar. Espero você, sejam quan-
tas luas forem. Não faço nada, 
não precisamos de n e n h u m 
dinheiro. Durma muito. Não 
temos pressa. No estado de fuga, 
calma é manchete permanente. 

Viaje sem nada em cima, sem 
nada em lugar nenhum. Viaja 
sempre. Com velocidade bem 
baixa, diafragma bem aberto. 
Sem mistério: a máquina é você. 

Liberdade, você sabe, você 
sabe, meu homem. 

Aqui o pé na rua, nada mudou. 
Pra nada. Vai ver. Veja. 

"ginásio"; seu catra frio, o " r ing" e aqueles 
homens todos ali aglomerados: seus fãs, seu 
público que esperava ansioso o inicio do com-
bate. 

Na realidade, dentro em breve haverida 
mesmo um combate, Rosemiro dos Santos, o 
Pelé do boxe brasileiro, dentro de mais alguns 
instantes, seria "nocauteado" na luta contra o 
Mundo, no imenso estádio da vida. 

Tudo preparado» a torcida já havia tomado 
os melhores lugare« do "estádio"; Rosemiro 
acabava de ser massageado, fazia um pequeno 
a q u e c i m e n t o e u m leve exe r c í c i o dé 
"sombra", sentia-se s&çuro de si mesmo, 
conhecia a potência dos sçus "jabs". Contudo, 
o adversário também se havia prepardo, não 
para lutar, mas para derrotar Áosemiro, pois 
aquela seria uma luta diferente, uma luta que 
embora não figurasse no noticiário dos "espe-
cializados" nem ao menos no Ranking Mun-
dial, estava de tinada a causar a mais viva e triste 
das impressões a quantos tivessem a desventu-
ra de presenciá-la. 

Foi então que alguém gritou: ATENÇÃO, 
SENHORAS E SENHORES, vai ser iniciado o 
sensacional combate - ali, no corner direito, 
Rosemiro " P e l é " dos Santos, no corner 
esquerdo - o Mundo. 

Soa o gongo, "segundos" fora! O Juiz ergue 
os braços e, como diria o Fiori Gigliotti -
"abrem-se as cortinas e começa o espetáculo". 

Num repente, porém, pareceu o Rosemiro 
que toda a platéia, todo o estádio se preparava 
para lutar contra ele, pois aos poucos toaos iam 
se aproximando, cercando-o encurralando-o 
em seu próprio corner. Todos, todos, até mes-
mo os seus amigos. A M I G O S ? Por que então 
investiam daquela maniera? Por que não calça-
vam luVas? Alguns armados de paus e normes 
pedaços de borracha. Traziam até uma rede, 
como no tempo dos gladiadores. Para que a 
rede? " P e l é " aos Santos não entendia, sua ima-
ginação não podia alcançar o que seus olhos 
viam; seus reflexos outrora tão rápidos esta-
vam desordenados. Por que aquela gente toda 
avançava em sua direção? 

A G O R A ! , gritou alguém, e tal como um ven-
daval todos aqueles rostos se contraíram e num 
repente investiram. Romesimo ainda ensaiou 
um " j a b " de esquerda e um "huper " de direita 
que se perderam no vazio. Nem ao menos che-
gou a tocar em um sóadversário e nem che-
gou a entender porquê, pois mal a luta se ini-
ciou, alguém, com muita habilidade, atirou 
sobre seu corpo aquela estranha rede e num 
instante o Pelé do boxe sentiu-se impotente, 
dominado naquelas grosas malhas. 

Contorcia-se, e tanto mais se esforçava, mais 
se emaranhava nas malhas da rede, quando 
notou que um dos seus adversários, vestindo 
um avental branco portando uma seringa 
hipodérmica, se aproximava. Muitas mãos 
então o seguravam e PELÉ sentiu que havia sido 
atingido, não por um golpe de boxe, mas pela 
picada da agulha. 

Suas forças começaram a abandoná-lo, o 
tablado treme, oscila, tudo ao seu redor parece 
girar, girar... 

" Rosemiro começa a cair, cair, cair, sem nem 
mesmo entender como e porquê est ava sendo 
nocauteado, como perdera aquela batalha. As 
pancadas de outrora haviam afetado o seu 
cérebro bom de quase criança. Os anos de cár-
cere, o abandono, se haviam somado à dor da 
saudade... R O S E M I R O "PELÉ " D O S SANTOS 
havia caidó; caído no abismo da psicose. O 
ídolo de outrora, o ex-campeão passava a inte-
grar agora o mundo daqueles que vivem em 
outras dimensões; que vivem nas brumas e nas 
trevas em aue vivem aqueles cujas mentes se 
perdu no abismo do desconhecido. 

Nenhum comentário, nenhuma crítica, 
nenhuma notícia, tudo é silêncio; é a derrota 
do campeão,.. 



29 ANOS 
PRESO 
NUM 
CHIQUEIRO 

Aconteceu no sertão baiano, Jequié, 340 km de 
Salvador. Um raio caiu, o menino Secundo José dos Santos 

ficou desatinado. O delegado da cidade 
decretou: chiqueiro nele. E a família acatou. 

LOUCO DEIXOU IRMÃO 

Os donos do mundo e do destirvp 
de Secundo: Antônio José dos Sal-
tos, seu pai; Petronílio José dos San-
tos, seu irmão; Tenente Mota, dele-
gado de Jequié em 1943. 

O CHIQUEIRO: 
Dois metros quadrados, toros de 

madeira, formiga e bosta. No seu 
interior um bolo de carne uivante: 
Secundo, ex-louco furioso, apodre-
cendo sua loucura. 29 anos de espi-
nha dobrada, uivos e masturbaçao. 
Esta história tem começo mas nin-
guém sabe o fim, apenas uma passa-
gem de um chiqueiro para outro. Em 
outubro de 1972, Secundo foi transfe-
rido para um depósito de loucos na 
capital, 

- Quem é que manda em sua casa, 
homem? Faça um chiqueiro e bota 
este homem lá dentro! Lugar de lou-
co é no chiqueiro! 

(Tenente Mota em 1943, falando ao 
pai de Secundo) 

"... CONTAR O TEMPO NÂO 
CARECE ..." 

(Secundo, unhas de lobisomem, 
dedos comidos por bicho de porco, 
na véspera de sua viagem para o "Ju-
liano More i ra " , em Salvador, 
outubro de 1972). 

UM SANATÓRIO SERTANEJO 
Um chiqueiro é um pequeno cer-

cado feito de toros de madeira e 
coberto de palha. Pouco espaço por-
que a gordura do porco depende do 
pouco movimento que ele faz dentro 
ao chiqueiro. O chiqueiro é um lugar 
de engorda, de inchação. 

Já foi também lugar onde se guar-
dava o medo e se aplicava justiça. A 
justiça da normalidade contra a lou-
cura. 

Secundo José dos Santos foi um 
louco justiçado num chiqueiro. Ficou 
apodrecendo na gaiola de 1943 a 
1972, quando um jornal de Salvador 
denunciou o fato. Até então poucos 
sabiam que um homem, sentenciado 
pelo medo de sua família, lutava con-
tra uma prisão absurda encravada na 
caatinga e guarnecida pela lei primiti-
va do temor ao desconhecido. Do 
medo do louco, do cachorro doido, 
da raposa azeda. 

SE C A C H O R R O R O M P E A 
CORRENTE A CULPA É DO DONO 

Em 1943, um raio rachava a família 

de Antônio José dos Santos. O mes-
mo raio que desagregou a mente de 
seu filho Secundo ameaçava a segu-
rança regional. Todos temiam o lou-
co Secundo que começava a cometer 
desatinos. 

Surge na história o senhor inquisi-
dor. Um homem sem capa preta mas 
coberto com a farda da polícia mili-
tar. Tenente Mota, delegado de 
Jequié, o homem que tinha a chave 
da cadeia pública e idéias para criar 
pequenos chiqueirinhos, sanatórios 
domiciliares. 

A família do Secundo ouviu as 
ordens do tenente. Construíram o 
chiqueiro e enjaularam ó filho miste-
rioso. Mas a jaula era fraca para o lou-
c o moço. Um, dois, três. Secundo 
teve forças de destruir 3 chiqueiros 
para se render no quarto. De toros 
mais grossos e pedras bem pesadas. 
PETRONÍLIO, IRMÃO E GUARDA 

O chiqueiro foi construído na roci-
nha de Petronílio José dos Santos, 
irmão do louco. A 8 km. do chiqueiro 
de Secundo surgiu a faixa escura da 
Rio-Bahia, para carregar seus loucos 
em gaiolinnas de ferro e rodas de 
borracha. 

Em frente do chiqueiro de Secun-
do, guardada a distância para apagar 
seus uivos e diminuir o fedor da bos-
ta, ficava a casa do seu irmão Petroní-
lio. Petronílio, preto brilhante, anal-
fabeto, ingênuo, covarde, pai de uma 
rinha de secundinhos barrigudos, 
famintos, nus. Casa de taipa, chão 
batido, fedor de bosta de menino. 
Menos azeda que bosta de doido. A 
voz de Petronílio, guardião do irmão 
bicho: 

- O que a gente podia fazer? Ia dei-
xar ele fazendo desatinos no mato, 
acabando as feiras, capaz de matar 
uma pessoa? Dinheiro a gente não 
tinha para mandar ele para um asilo. E 
tinha que ficar alguém tomando con-
ta, dando de comer a ele... 

E S T R A N H O , L O U C O N Â O 
ENGORDA EM CHIQUEIRO! 

Secundo não engordou nos 29 
anos de cativeiro. Não podia se movi-
mentar, a altura do chiqueiro não 
permitia que ele ficasse em pé, mas 
talvez pela pouca comida ele não 
adquiriu a opulência flácida dos por-
cos. 

Sabugo de milho» bicho de porco, 

licuri, pão seco. Mas o pouco movi-
mento da prisão lhe conferiu a passi-
vidade dos loucos românticos, reper-
tório dos justos. Bobos? 

Os filhos de Petronílio eram visitas 
constantes deSecundo. Encostavam a 
cabeça entre as madeiras e conversa-
vàm com o tio-bicho. 

Secundo quase não falava, murmu-
rava^ fazia caretas infantis, cantava 
pra lua. Quieto, Secundo ensinava as 
crianças que neste mundo lugar de 
louco\é no chiqueiro. Que os 
homenV normais são os donos abso-
lutos do ^estino dos loucos. Que o 
louco é menos perigoso do que o 
medo. 

Secundo ensinava às crianças que 
no chiqueiro também se vive. 
Comendo bosta, corpo coberto de 
formigas, olhps inundados de reme-
la. Secundo ensinava às crianças que 
o homem se acostuma a tudo. Os que 
fazem os chiqueiros e os que vivem 
dentro dele. 

O CHOQUE ELÉTRICO É CARlCIA 
PARA QUEM PASSOU 29 ANOS 
NUM CHIQUEIRO? 

As autoridades de Jequié sentiram-
se envergonhadas depois que correu 
a notícia de que te m próximo dali um 
louco estava preso, morrendo à mín-
gua. Para que Secundo saísse foi pre-
ciso destruir o chiqueiro. Não havia 
portas. 

Ele foi arrastado e jogado num 
carro fretado pela Prefeitura e o "ar-
rôtary" club. Horas depois abria-se 
um portão e Secundo ingressava no 
Juliano Moreira. 

O Juliano é um depósito de loucos 
existentes em Salvador. Ocupa um 
quarteirão inteiro e foi modulado a 
partir de um casarão secular. Hoje dá 
impressão de um cruzamento de 
engenho de açúcar com orfanato, 
albergue noturno e depósito de 
cereais. A sua localização desenha o 
mapa da obscura paranóia urbana, 
contida e recolhida entre encostas e 
apartamentos financiados por uma 
vida inteira: O Juliano ocupa uma 
área circular, completamente rodea-
do por pombais do BNH. Sua popula-
ção atual é de 700 internos. A dos 
pombais deve ser de 10 vezes mais. 
Os pombais têm suas solitárias e os 
choques rede globo. O Juliano tem 
seus corredores, suas alas, seus fios 
elétricos e uma divisão radical: a pá-

tria dos tuberculosos e o país dos 
não-tuberculosos. 

E para lá foi Secundo, saído do seu 
chiqueirinho. A terapia do sertão 
contra os dragões elétricas dos sana-
tórios urbanos. E agora Secundo? 

SERA QUE FIQUEI MALUCO? 
Secundo estava acostumado à soli-

dão. Preso no seu chiqueiro estava 
entregue somente aos seus fantás-
mas. Lá não tinha choque elétrico, 
pílulas, nem injeções de fazer bone-
cos duros, babões, e de olhos esbuga-
Ihados. Lá tinha bosta, bicho de por-
co e uma imobilidade total. As situa-
ções em parte trazem semelhança, a 
incapacidade perante a loucura. 

Os diques, os açudes para conter o 
desaguar de águas perigosas. O que 
pode ter passado pela cabeça de 
Secundo depois de arrancada do seu 
chiqueiro e lançado no meio de 
dezenas de outros seres angustiados 
e torturados pelos métodos de sana-
tórios urbanos? Talvez ele tenha pen-
sado que enlouqueceu... 

DEPOIS O BRANCO... OU O PRE-
TO, OU O BURACO. AFINAL, ISTO É 
E NÃO É UMA FÁBULA. 

Existem agora poucas noticias do 
Secundo no Juliano Moreira. Um 
porteiro barrigudo, filão de cigarros, 
que barra as pessoas na porta, diz que 
ele foi embora. Terá voltado para o 
chiqueirinho? 

E assim a história de um louco con-
tido, preso e torturado em 2 chiquei-
ros pela justiça terapêutica... o 
encontro e o conflito da lucidez e da 
loucura. Um homem preso num chi-
queiro com um bicho do mato. Um 
homemencolhido num sanatório 
como um bicho da cidade. 

Entre os 2, e o mesmo homem, o 
estigma da loucura. 

29 mais 29 mais 29, tudo igual. A 
castração. A morte. O nascimento. 

Secundo José dos Santos, duro 
como um jumento. Forte como um 
louco que assombra a passividade 
dos mortos-vivos. Existirá sempre 
uma jaula aberta-fechada para engu-
lir um louco? Secundo, responda! 

Grite de dentro de seu chiqueiro! 
(e aqui morre o papo porque eu já 

estou ricando bêbado). 
Texto de João Santana 
Fotos de Juvenal Silva 





"PORQUE 
NÃO MATAMOS 

LOGOESSA 
GENTEI S?" 

Roger Gentis, psiquiatra 
e humorista francês, 

* ~ 

é o autor 
desta proposta 

Eu juro que, se amanhã se falasse na 
França em liquidar, por meios bran-
dos, 50 a 80 mil doentes mentais e alie-
nados (há um número bem maior em 
hospitais e outras instituições, porém 
não podemos reduzir à inatividade as 
milhares de pessoas que trabalham 
em saúde, e, além do mais, há os sindi-
catos), milhões de pessoas considera-
riam tal idéia justa, e falariam de sua 
realização como de uma obra huma-
nitária, e haveria quem seria conde-
corado por isso, legião de honra e 
tudo mais. 

Afirmo que haveria psiquiatras dis-
postos a organizar a relação das 
doenças passíveis de eutanásia, e a 
selecionar pessoas segundo esses cri-
térios; poderiam ser catalogados, 
haveria comunicado às sociedades 
científicas. E entre enfermeiros, admi-
nistradores, assistentes sociais, todos 
aqueles que tratam dia a dia dos 
doentes mentais, friuitos deles topa-
riam desembaraçar os hospitais psi-

3uiátricosde um grande número de 
oentes crônicos, ditos incuráveis, 

mesmo que isso permitisse apenas 
que se tratasse melhor dos restantes e 
fosse dada a eles a chance de cura. 

Eu insisto sobre as vantagens reais 
de tal projeto, sobre as intenções mui-

to louváveis que poderiam justificá-
lo, sobre os excelentes sentimentos, a 
sincera compaixão pelos doentes que 
o acompanhariam. Sejam auais forem 
os escrúpulos que nos assaltam quan-
do encaramos frente a frente, sem 
estarmos preparados, a idéia de apli-
car tal golpe aos doentes mentais, não 
devemos crer que a execução de tal 
projeto seja verdadeiramente doloro-
sa para qualquer um de nós após certo 
amadurecimento e consequente-
mente preparo técnico - nessas oca-
siões não se improvisa. 

Estou certo de que cada um lhe dará 
razão, e mesmo muitas famílias fica-
rão agradecidas, sem contar que uma 
parte não desprezível do déficit da 
Segurança Social seria absorvido: que 
a psiquiatria ficaria aliviada, que isso 
poderia ser o início de uma nova era 
terapêutica cheia de promessas - é 
sempre permitido sonhar... Enfim, os 
doentes que sobrassem, quer quises-
sem quer não, seriam mais bem trata-
dos e por menor preço. 

Como objetar a isso? O que mais 
aflige nesse projeto, creio eu, o que 
cria o preconceito nas pessoas é o fato 
de Hitler já havê-lo feito, e sua detes-
tável reputação deixada na Europa é 
iembrada por alguns até hoje. (Em 

outros lugares, isso se deu mais sim-
plesmente, não sendo nem mesmo 
necessária a aplicação de medidas 
particulares: na França, por exemplo, 
durante a ocupação, a fome, por si só, 
matou muitos dos milhares ae doen-
tes nos hospitais psiquiátricos.) Se 
Hitler tivesse agido com menos preci-
pitação e mais sutileza, não estaría-
mos hoje onde estamos em relação a 
esse problema. E a "eutanásia justa" 
dos doentes mentais - da mesma 
maneira como se fala em "bomba jus-
ta" - teria podido aliviar nossa socie-
dade de um fardo dia a dia mais pesa-
do. 

Eu desafio todo diretor de hospital 
psiquiátrico, todo administrador da 
Segurança Social, se ele é verdadeira-
mente sincero consigo mesmo, a 
negar que tais idéias tenham alguma 
vez atravessado seu espírito. 

Se, de resto, no século 19 e no início 
do nosso, não se examinou a possibili-
dade de recorrer à liquidação física 
dos doentes mentais, foi indubitavel-
mente porque o problema não tinha 
maior expressão econômica. Além do 
mais, ç sistema ainda não estava tão 
corrompido. Mas, acima de tudo, não 
havia de fato necessidade de matá-
los; era bastante não vê-los. 



PRETO 
É GENTE* 

CAMPANHA EX 
Criada desde o Ex-1, esta campanha só estreou no Ex-12, em julho último. O 

personagem escolhido foi Patrice Lumumba, líder africano. Nascido em 1926, 
Lumumba dedicou a vida à libertação de seu país, o Congo Belga. A indepen-
dência veio em 1960, quando ele se encontrava preso. Liberto, assumiu o car-
go de primeiro-ministro do novo país - Zaire. Mas pouco depois, a mando dos 
colonialistas europeus, foi seqüestrado; e dois compatriotas seus (o então 
presidente Kasavubu e o chefe do Estado-Maior da Armada, Mobutu ) fria-
mente entregaram Lumumba às tropas mercenárias de Katanga, que o tortu-
raram e assassinaram a coronhadas e golpes de baioneta. Degolado, sua cabe-
ça foi enterrada perto da aldeia onde nasceu. Isto aconteceu em fevereiro de 
1961 e Lumumba tinha 35 anos. 

Nas páginas seguintes, outras Vozes D'África: são as cartas de leitores do 
jornal Voz Africana, de Lourenço Marques, Moçambique. Criado em 1962 
pelo jornalista José Capela, o jornal (4 paginas) muitas vezes saía apenas com 
as cartas; pela primeira vez na história, e em língua portuguesa, o povo negro 
de Moçambique falava de suas vidas, de seus problemas mais comuns, como o 
direito de encner a cara no bar sem ser escorraçado pelos bêbados brancos. As 
ilustrações das cartas mostram outro preto: Pelé. As fotos da página 22 foram 
feitas em Três Corações, M G , na rua onde ele nasceu, a rua da " zona " , hoje 
rua Edson Arantes ao Nascimento, ou rua Pelé. 

* Criação: Sérgio de Souza 



Soares que 
ature os 
bêbados 

O que estou a lamentar é o seguinte os 
bêbados de Nampula precisam de ser 
defendidos, um dia tui eu beber no bar 
do Senhor Pinto Soares e outro meu ami-
go que estava sentado ao meu lado levou 
bofetadas pontapés socos e mais muitas 
coisas que são utilizadas para alejar uma 
pessoa ou para castigar uma pessoa que 
merece castigo. 

Eu como bêbado apeío para as autori-
dades competentes para ver este caso de 
nós os bêbados (nakhajus) para sermos 
protegidos, porque o Senhor Pinto 
Soares precisa do dinheiro e o bêbado 
precisa do vinho. Pinto Soares .é uma 
pessoa educada e o bêbado não e. 

Eu sei muito bem que nós alcoólicos 
quando estamos grosso talamos mal e 
sem respeito, mas mesmo assim podia 
haver proteção nos bares de Nampula 
porque eu vi muitos brancos nos bares 
próprios da cidade bebem e ficam gros-

sos até out/os recusam de pagarem, mas 
não são maltratados. E porque nós no Bar 
do senhor Pinto Soares somos mal trata-
dos, se eu não vou beber no hotel Portu-
gal é porque tenho receio lá também vai 
o meu patrão tomar café agora eu não 
posso sentar junto com meu patrão, por-
que amanhã se eu pedir aumento patrão 
vai dizer que o dinheiro não te chega 
mas tens pará gastar no vinho é por essa 
razão que eu gosto de beber no Senhor 
Pinto Soares e no Senhor Martins, por-
que lá tenho os meus amigos da minha 
classe eu podia ir no hotel Portugal onde 
podia ser respeitado mas as razões me 
impedem são esse que eu escrevi bem 
acima desta carta, porque sei que em 
terras portuguesas não ná distinção só o 
senhor Pinto Soares é que quer semear 
ódio entre o Portugueses e negro agra-
deço muito e peço as autoridades para 
defender os bêbados negros de Nampu-
la que estão desprotegidos, além de gas-
tarem o seu miserável salário por cima 
leva murro de Mucunha (Nota: branco, 
europeu). 

Pinto Soares, estamos no século vinte 
e o senhor tenha Paciência porque diz 
uma História dos nossos ante passados 
que, quer chuva tem que agüentar lama, 
senhor Soares que dinheiro então que 

ature os bêbados se estou a mentir que 
um dos leitores de Nampula desminta o 
o que eu escrevi. 

a) Sou eu um dos bêbados, I.K., padeiro 
nesta cidade de Nampula. 

Encontro 
com uma 
vida viuva 

Não se preocupe com os meus erros, 
porque sou pessoa de pouco estudo. O 
caso que me levou a escrever esta carta é 
a seguinte: 

Realizei o meu casamento em 25 de 
Setembro de 1966, com D. Sáfe Muchi-
dão da regedoria M'boi conselho de 
Namacurra. E com auxílio do "Nosso 
Senhor", a Senhora gravidou-se no mes 
de janeiro do ano seguinte. Como eu 
sou catiquista de Maumetanos, fui na 
vila de Macuba onde encontra emprega-
do na Mesquita dessa vila. 

Passando uns dias, da minha desloca-
ção de Namacurra para a Mocuba a 
minha esposa deu luz. uma criança de 
sexo masculino; e no dia 22 de junho de 
1967 com os dores de barriga que sentia, 
às 22 horas faleceu junto com a criança. E 
no dia seguinte às 8 horas recebi telefo-
ne que dizia a sua mulher deu luz. Pas-
sando uns momentos depois faleceu e a 
criança. Eu a ouvir aquilo fiquei 3 horas 
do tempo, completamente na aparência 
de um maluco, porque não tinna o que 
fazer enem chorar. Porque era uma coi-
sa que eu não esperava agora. 

£ no dia seguinte num sábado tomei 
comboio para a minha terra encontrei o 
cadáver sepultado. Depois de 3 dias 
segui para o trabalho, foi uma disgraça 
imensa porque encontro-me com uma 
vida viúva. 

a) A.C. Aboro, natural de Namacurra e 
residente em Mocuba. 



Meninas de 
6 e homens 

de 70 
O motivo que me levou a escrever esta 

carta é a seguinte: Munhama, é pior!... 
Munhama e tão pior que outros. Postos 
ou circunscrições que se encontram em 
tudo Moçambique. 

Senhor director, e amigos leitores, 
este costume tem em toda parte? Mas 
aqui é tão pior. Nessa região não se 
encontra uma menina de 4, 5. 6 anos de 
idade não têm o seu marido, senhor 
Director, isto está justo? O pior os 
homens que as ocupam, são aqueles 
cadetes, isto é, de 59. 70 anos de idade. 

Senhor Director, despejando água no 
5 litro pode acabar numa garrafa toda a 
água? Porque que não acabe toda? Não é 
da medida que não é a mesma? Eu per-
gunto um desses homens a razão que 
casam-se com uma meúda tão pequeni-
na assim sabe a resposta que ele me dá? É 
esta: eh pá, quero gozar o mundo. Não 
sabeis disso? E torno-lhe a perguntar 

outra vez quando há de crescer e anos 
com ela tirarás filhos? 

Sem vergonha aquele homem analfa-
beto me responde: Ah! não sabes que 
uma menina quando dorme com um 
homem cresce depressa? Portanto, eu 
faço crescer essa menina. Senhor Direc-
tor, um homem pode fazer crescer a 
outra? Senão, conheço Deus e que pode 
fazer tudo e fazer crescer coisas criadas. 
Nesse caso os culpados são os pais das 
jovens que as autorizam casá-las. 

a)G.A. dos S. Ramos Munava, natural e 
residente em Munhamade. 

Canetas 
para enganar 

mulher 
Sou auxiliar de recrutamento da 

Sociedade Mineira de Marropino, Ltda. 
Senhor Director, peço pouca linhas 

para escrever poucas palavras. Eu sei que 
são palavras que pouca gente vai gostar, 

mas enfim vou escrever. Admiro muito 
como Senhores, sem habilitação e sem 
curso algum, chegam a enganar um ami-
go ou umas amigas, só por ele saber ves-
tir bem e ter muito dinheiro passa a 
enganar os outros porquê? Eu fui sempre 
atrevido de ir nos danços. Nestes danços 
muita gente chega a enganar mulheres 
dos outros dizendo que deixe o seu 
marido, porque ele é uma pessoa sem 
serviço, ao passo que eu tenho muito 
dinheiro e quero casar contigo. Muitas 
vezes esses Senhores trazem nos bolsos 
das camisas 3 canetas ou mais quando 
não sabem ler nem escrever até nem 
contar até 5. Sim, quem não sabe ler e 
escrever a caneta serve-lhe de chiban 
(Nota: enfeite) 

Afinal, uma pessoa pode ir na caça 
com uma arma quando não sabe atirar? 

Amigos e Senhores tenhais respeito 
com as mulheres dos outros mesmo que 
os maridos delas sejam pobres; deixai 
estar com a pobreza dele e a mulher 
dele. Desculpem Senhores, sim? Vou 
terminar porque se continuar a escrever 
fou ofender-vos. 

a) A.V.J. Nipuenha, 32 anos, natural do 
Alto Molocue. 

A que 
não sabia 
se lavar 

O que me obrigou é o seguinte: Eu 
tinha casado com uma mulher que não 
estava bem instruída nem ela sabia tomar 
banho nem pelo menos lavar as sua pró-
prias roupas. Mas como eu sou um 
nomem de pouca memória, ensinei-a 
como devia ser - e em 1964 sai para Vila 
Cabral onde acabei 8 meses e recebi uma 
carta enviada por meu sobrinho a dizer 
que a tua mulher casou-se com outro 
homem e quando a li fiquei muito abor-
recido por causas das coisas que andei a 
estragar para ela nem me escreveu a car-
ta a dizer que estou casada com um 
outro homem e se não fosse o meu 
sobrinho eu não devia gastar mais coisas 
para ela? E venho aconselhar a todos 
meus amigos, se uma pessoa casou não 
pode gastar tanto material, porque que 
as mulneres africanas não têm certeza. 

a) Alberto Francisco Muchia, 24 anos, 
residente em Vila Cabral. 



Escola 
sem mulher 

nem filha 
O caso é o seguinte: 
Vou contar uma história; a minha mãe 

faleceu no ano passado mes de abril e 
fiquei sozinho como órfão da mãe. Então 
pendei de ir ter com Professor Luciano 
Napassa para que eu fosse matriculado 
na pré-primaria" e ele aceitou o meu 
pedido, no de Maio comecei a estudar. 
No mês de julho fiz exames e passei para 
a primeira classe. Outra coisa: antes de ir 
para a escola, um dia veio o meu amigo 
Paulo que me disse o meu amigo Valen-
tim não queres ir para a escola; Eu disse-
lhe não, então ele disse-me tu és burro; 
não sabes que a escola é coisa boa? eu fui 
ter com meu cunhado Alberto Maita se 
era verdade aquilo que o rapaz disse-me 
e ele respondeu sim senhor. 

Mais outra coisa; antes de entrar 
escola tive uma mulher e com ela tive 
uma filha, depois quis abandonar ir para 
escola. Deixei a mulher para se eu posso 

arranjar a minha vida e família, porque o 
homem não pode agarrar duas coisas 
apesar de ter duas mãos. 
a) Valentin Cassiario Laissa, 19 anos, 
natural de Mauá. 

Quer voar 
mas não 
tem asa 

O que me levou escrever esta, é o 
seguinte: É sobre o que muito vejo e na 
mesma despercebo. Portanto, sendo eu 
de poucos estudos estou na falta de 
saber muitas coisas que no mundo actual 
estão passando. Desta vez primeiramen-
te é uma pergunta. Porque será que hoje 
em dia ha muitos divórcios? Vejo muitos 
divórcios e não percebo como é que são 
motivados. Sera que há falta de trata-
mento dos homens nos lares? Talvez 
que não. Eu percebo ou para bem dizer 
vejo que muitas mulheres, logo dois ou 
mais meses após o seu casamento, e bem 
percebo de que este homem quer viver 
comigo continuamente, começam 

então fazerem muita coisa contra o mari-
do, para este aborrecer-se mandá-la 
embora. Acontece que muitas vezes 
apresenta queixas às autoridades de que 
o meu marido fas-me isto ou aquilo, o 
que é muito mais que uma mentira, e no 
que também a autoridade aprova serem 
falsas queixas. Quando, depois de notar 
de que não há meio de haver anulação 
perante a autoridade, então chegando a 
casa, pronto sai da casa, depois de ter 
tido muitas mentiras contra si, sinal de 
arranjar vergonhas só. 

Mas depois, pensando de que vai viver 
melhor, nada disso, só chega viver na 
vida que não lhe dá nenhuma satisfação 
a si nem aos filhos sei caso ter. Eu mesmo 
que falo estou hoje a onze anos de casa-
do. Matrimonialmente, e que julgava de 
que estou vivendo bem com minha 
mulher e filhos. Mas hoje em dia aconte-
ce que a minha mulher está afastando de 
Dona de casa, parecendo uma louca, 
que até mesmo quer voar. mas não pode 
porque não tem asas. E, de boa maneira 
percebe de que quer fazer o mesmo que 
fazem outras. Mas a desgraça que me 
deixará e dos meus filhos pequeninos, 
que ainda não percebem o que é a vida. 
Portanto, caros leitores, aqui terminou a 
minha carta que penso que talvez não 

ofenderá a ninguém, só estou a lamentar 
a vida das desgraças que nos encontram 
mas por meio das nossas companheiras 
que mal sabem viver. 

Querem viver bem, mas não sabem 
como é que se vive' 
a) Baciant Capate, natural e residente 
em Murrupula, cozinheiro. 

Um time 
inteiro 

na cadeia 
O que me levou a escrever esta amável 

cartinha é o seguinte: um dia destes esti-
vemos numa reunião a conversar, e 
depois apareceu um rapaz chamado 
Cândido Mussuma, ele estava a dever o 
Matias 3,00 e o Matias viu que há tantos 
dias que não o pagava seu dinheiro, foi 
em casa da mãe do Cândido edisse-lne o 
seu filho deve-me 20,00 e não quer me 
pagar e a mãe do Cândido deu 20,00 e 
ele foi embora com grande alegria e 
satisfação. E daí os passos chegou a Can-



dido a casa da mãe, ele disse que estava 
aqui o Matias a pouco tempo, disse que 
tu devias 20,00 a ele e eu paguei-o já se 
foi embora. E o Cândido dali não falou 
nada. Foi a caça do Matias afinal o Matias 
já tinha chegado naquela reunião onde 
estavamos, e de momento chegou o 
Cândido de tantos nervos foi no bolso 
do Matias tirou 20,00 e deu o troco dele 
que era 3,00. E dali o Matias não resolveu 
nada foi dar queixa no Comissariado de 
Polícia, disse que há um rapaz chamado 
Cândido Mussema, que encontrou-me 
sentado e tirou-me do meu bolso o meu 
dinheiro 37,50 sem motivo nenhum. 

E o senhor chefe de polícia disse ao 
cipiai que lhe acompanhasse ir buscar o 
rapaz que arrancou-me o dinheiro e 
este. E o cipiai disse que vamos lá e vocês 
todos que são testemunhas, também 
não podem ficar; e nós não recusamos a 
ordem e fomos todos. 

Quando lá chegamos, o tal Matias que 
nos disse que vocês vão sertestemunhas, 
quando o senhor chefe de polícia per-
guntou-lhe para que esta gente toda. Ele 
aisse que são patoteiros e dali não resol-
veu nada; fomos todos na prisão. 

Era eu o meu primo Afonso Alcofa, 
Amade, Essumaila, Braimo Mugatra, Por-
tugal, Madeira, lacumba, Aiuba Vali, e os 

dois únicos milandeiros que são Cândi-
do Mussema e Matias Oma Braimo. Éra-
mos quase onze rapazes que completá-
vamos uma linha de futebol. E no mesmo 
dia lá na cadeia o amigo Afonso Alcofa, 
disse-nos que eu vou sair daqui sem 
tomar banho, nem lavar a cara nem lim-
par os dentes e nem caçar enquanto 
estou a comer e nós dissemos que vamos 
lá ver e numa noite dessas, acabou por 
cacar nas calças. 

Hoje eu tive o meu dinheiro na algi-
beira 50,00 foi roubado de noite e 
enquanto estive a dormir; pelo senhor 
Amade um nosso companheiro que 
fomos juntos pra cadeia com ele sobre o 
mesmo milandro. Assim meus caros lei-
tores tínhamos ficado sete dias na cadeia 
(na gileira) e todo dia logo de manhã 
cedo quando iamos climar e aquela nos-
sa pena acabou e cada um de nós 
gannou 10 palmatórias e eu que era mais 
novo só deram 6. O tal Alcofa, que cacou 
nas calças tinha deixado as mesmas cal-
ças no calabouço e mandou a Essumaila 
ir buscar e prometeu-lhe 5,00 até agora 
não lhe deu. Caros leitores acham que 
isso é bom o que nos fez o nosso amigo 
Matias e o que fez Afonso Alcofa ao 
Essumalia? 
a) Manuel Assuene, natural de Moma e 
residente em Antônio Enes. 

Três rapazes 
se meteram 
com uma 

Uma noite depois de ter saido do tra-
balho encontrei uma menina. A menina 
desceu do machibomboe dirigiu-se para 
a casa dela. 

Eu vinha em direção oposta da meni-
na. 

De repente apareceram tres rapazes 
que se meteram com ela. A menina tinha 
muito medo daqueles rapazes. Os tres 
rapazes já mencionados pretendiam se 
apoderar da menina. Então eu me apro-
ximei e perguntei se todos eles preten-
diam a mesma menina. 

Ora isto não está certo pois como deve 
ser é, uma rapariga e um rapaz, e uma 
rapariga e tres rapazes. É triste que ainda 
se vejam ainda estas cenas na nossa pací-
fica cidade. E por hoje é tudo. Obrigado 
Senhor Director. 
a)Luiz Agostinho, solteiro, 16 anos, natu-
ral da Mopeia e residente em Bera. 

Casado e 
descasado 

4 vezes 
Eu admiro muito uma coisa que me 

faz admirar é o seguinte quando eu 
casar, uma mulher, toda gente gosta 
daquela mulher. Casei com quatro 
mulheres, todas essas mulher, toi todo 
cabaçoadas com migo não arrancar, os 
meus amigos falei primeiro aos pais e 
casei. Quando são solteiras ninguém 
gostava, basta casar. Já abri caminho para 
o povo. Agora canssei-me porque não 
foi só uma vez, já as quatro vezes, da V 
fui arrancado por um amigo; e a 2? foi o 
mesmo da 3? a mesma coisa, 4* foi mes-
mo; Assim é justo? Se eu fosse leproso, 
essa gente podiam gostar de arrancar a si 
mesmo para eles ficar leprosos, querido 
Sr. faça o favor, de respeitar a mulher do 
outro; a quem esta casado com leproso 

.deixa, ficar com a lepra dele a que casou 
com a boa Vida dele foi Deus, é que lhe 
deu ser pobre ser rico todo foi Deus. 

Senhor Director, aqui no meu locali-
dade de Meculi, estamos muito emprega-
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dos, cada qual trabalha e, ganha o seu 
pão. 

Mas eu no dia que arranjo 1 ou 2 kg de 
Peixe, toda gente me trata de ser amigo 
começam a amirmurar, me assim é bom 
Senhor Director? 

a) Alberto Ossofo Sumail, casado, 37 
anos, residente em Mecufi. 

Europeu da 
África não 
é africano 

Segundo esclareceu a Lina Magaia, 
afirma-se quando o africano - Africano é 
um indivíduo nascido na África, assim 
como um europeu, é um indivíduo nas-
cido na Europa. Da mesma forma é um 
Asiático aquele indivíduo que nasceu no 
"Continente" que os homens chamaram 
Asia. 

Sim! Africano é um homer» nascido na 
África, qualquer dele do corpo humano, 
não importa a cor. Ora neste Mundo de 

Deus e dos homens, há simplesmente 
quatro raças principais. Deus lá sabe 
porque fez isso; mas deu a cada uma das 
raças um vasto Território, que é chama-
do pelos homens, de "Continente". 

Temos agora um problema, de (preto 
e branco). 

Raca africana é o que tem a pele escu-
ra, cabelos em carapinhados, etc. e euro-
peu é o que tem a pele clara, cabelos 
coloridos e compridos, etc. 

Sentimos ser ofensa, dessas duas fra-
ses, de (preto e branco); porque mesmo 
o nativo africano, não é tão preto como 
muitos europeus exageram; assim como 
um europeu não é tão branco quanto se 
julga. Suponhamos: preto é o carvão, 
uma coisa sem vida; branco é cal, uma 
coisa também sem vida! 

È português todo aquele que pertence 
a Nação Portuguesa; é americano todo 
aquele à Nação Americana, sem impor-
tar os casos de outro nascer na África e 
outro na Europa, isto já é secundário ou 
voluntário. Porque cada raça tem o seu 
ponto, que é tal "Continente", que Deus 
dera, segundo vimos atrás. 

Chamamos africanos aqueles que 
Deus os deu o "Continente cognomi-

nado por África, europeus aqueles tam-
bém que Deus os deu a Europa, Asiáticos 
os da Ásia e americanos os da América. 
Quanto as nacionalidades, cada qual não 
deixa de ser aquilo que é. 

Embora que ele nasce na Europa, o 
dito africano, ou noutro Gontinente, 
não deixa de ser escuro, assim como um 
europeu natural também da África, não 
deixa de tomar a sua respectiva claridade 
segundo a origem de cada. Por isso se 
fosse possível, para evitar dessabor senti-
mentais de muitos, e haver agrado a 
todos, na família Portuguesa, era conve-
niente esquecermos estas duas prunún-
cias de (preto e branco). Acho que fica 
muitíssimo bem, chamar só africano e 
europeu, conforme a divisão como Deus 
havia determinado. Sendo assim a con-
clusão não haveria quem se pudesse 
ofender. 

É raras vezes chamar um africano de 
europeu, embora que ele seja natural da. 
Europa, como também não agrada a 
nenhum europeu chamar-lhe africano, 
embora seja cá natural. 

Agradeço que o Governo tome certas 
medidas, daquilo que achar perfeito, a 
este problema que acabo de citar, 
a) C.A. dos Reis. 

Para branco 
manjar 
melhor 

Sentindo-me em grande forma neste 
dia decidi expôr ao público Murracense 
um dos seus costumes que demonstra 
falta de senso. 

Não quero falar contra ninguém. 
Cá nas festas de casamento há o custu-

me de se dar comida diferente aos convi-
vas sentados a mesa. Quer dizer: comida 
bem preparada para os brancos e outra, 
inferior, para pretos, sendo a mesma fes-
ta. 

Pouco importa a mim que isto vos 
pareça justo. Da minha parte digo assim: 
- Se as famílias dos noivos tem respeito 
aos brancos que convide então so aos 
brancos, que é para lhes preparar bom 
manjar, mas se também estima aos pretos, 
então peço-lhe queforneçam um manjar 
igual para todos, caso contrário, 
nenhum preto instruído educado pisará 
a casa de alguns noivos, 
a) R.V. Meireles. 
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QComeçou chupando sangue da namorada 
© Seduzia vítimas tocando Brahms ao piano 
€)Rasgava gargantas e tomava o sangue 
O Dissolvia os corpos e atirava no esgoto 

SERÁ 
ENFORCADO 

HOJE O 
VAMPIRO DE 

LONDRES 

A seguir: a confissão de John Haig, o Vampiro de Londres 

LONDRES, e t AFP) - O "Vau-
piro de Londres". Jotm George 
Halgb. será enforcado amanh&. 

O sinistro cerimonial da praxe 
foi hoje concluldt O corpo de 
Halgb penderá na (orca durante 
uma hora Será, depois enterrado 
no proprio cemtterlo da prisão 

Lembra-se que. se u corda w 
romper, o rei terá de agraciar o 
condenado. E' a ultima e %enue 
esperança para o "Vampiro". Irto. 
porem, não acontece há 300 anos 
na historia da Inglaterra. 

Em sut célula. Halgh, que «at» 
que vai morrer amanhá, joga ©ora 
os guardas suas ultimas partidas 
de xadrez. 

Esta noite, o major Benke. dire-
tor da prls&o foi incumbido de 
conversar com o réu. no sentido 
de obter sve« ultimas confissões, 
a» quais, aliás, em hipótese algu-
ma. poderiam Influir na sorti do 
condenado 



"O sangue espirrou das arvores. 
Escorria pelos troncos. Caía dos 

galhos, vermelho. Tive a 
impressão que ia desmaiar/7 

Vou ser enforcado amanhã. Atravessa-
rei, pela primeira e última vez, uma das 
duas portas de minha cela, a que nunca 
vi aberta. Uma serve para os guardas 
quando vêm me ver. Mas sei que aquela, 
sempre fechada, é por onde passa o 
homem que vão executar. É a soleira do 
além. 

Atravessarei aquela porta se/n medo 
nem remorsos. Os homens mecondena-
ram porque os apavorei. Eu ameaçava 
sua sociedade miserável, sua ordem. 
Mas estou acima deles; participo de uma 
vida mais alta, e tudo o que fiz, aquilo a 
que chamam de crimes, cometi impul-
sionado por uma força divina. Ê por isso 
que fico indiferente quando me tratam 
de crápula ou louco; tao indiferente que 
mulheres estúpidas se comprimem para 
me ver. Parece - disse-me um guarda -
que numerosas cartas desse sexo frívolo 
chegam para mim, na prisão. Eu me per-
gunto se existe sobre a terra alguém que 
possa me compreender. 

A pri meira pessoa que matei chamava-
se William Donald McSwan. Mais tarde, 
iria matar-lhe pai e mãe. A maneira 
como conhec i Swan não oferece 
nenhum mistério. Ele tinha uma casa de 
jogo em Tooting. 

Era o ano de 1936. Eu estava saindo da 
prisão, por fraude. Foi a primeira de 
minhas condenações. Li um anúncio em 
que Swan procurava um gerente para 
seu negócio. Mandei-lhe um telegrama, 
e foi assim que ele me empregou duran-
te um ano, depois que voltei aliberdade. 

Sozinho de novo, pude ganhar dinhei-
ro mais fácil, graças a várias fraudes 
engenhosas. Infelizmente fui descober-
to, e novas condenações me obrigaram a 
ficar na cadeia até setembro de 1943. Ao 
sair, reconciliei-me com o jovem Swan. 
Durante aquele tempo, não andara mal. 
Transformara seu dinheiro em proprie-
dades e estava explorando industria 
leve. Por acaso, comecei a me dedicar ao 
mesmo tipo de trabalho, e logo me esta-
beleci por conta própria. Uma noite, em 
1944, reencontrei Swan num café de 
Kensington. Estava preocupado. Tinha 
medo ae ser convocado para a guerra e 
meconfiou sua intençãoaeseesconder, 
para não ter que se alistar. Voltei a vê-lo 
com freqüência: ele chegou até a levar-
me à casa dos pais. Uma noite, propus a 
ele que fosse visitar meu apartamento de 
subsolo, no número 79 da Gloucester 
Road. Não posso explicar o que fiz 
então, sem evocar fatos anteriores que 
levam à minha infância. É necessário 
mencionar os sonhos que eu tinha. 

Minha mãe gostava muito de estudar 
os sonhos. Achava que eles previam o 
futuro. Comprava todos os livros sobre o 
assunto, e eu os lia. Minha mãe pressen-
tia, às vezes, a doença ou a morte de nos-
sos parentes. Esses pressentimentos 
eram sempre exatos. Mais tarde, eu viria 
a ter a mesma faculdade. O primeiro 
sonho que recordo com precisão é da 
época em que cantava no coro da cate-
dral de Wakefield. A noite, de olhos 
fechados, eu via Cristo torturado na 
cruz. Na igreja, eu contemplava o cruci-
fixo; e na cama, via a cabeça coroada de 
espinhos, ou o corpo inteiro do Cristo, o 
sangue escorrendo das feridas. 

Em outro sonho, eu construía uma 
imensa escada telescópica, em que eu 
chegava à Lua. De lá, olhava a Terra a 
meus pés, não maior que um confeito. O 
que significava este sonho? Achava que 
ele queria dizer que eu faria coisas gran-
diosas na vida. A maior parte das vezes, 
meus sonhos falavam de sangue. Tinham 
um papel terrível e fascinante em minha 
vida. E no entanto eu ainda não conhecia 
o gosto de sangue. Um acaso iria fazer-
me experimentar, e eu não iria esquecer 
mais. Estava com dez anos. Tinha machu-

cado a mão numa escova de cabelo de 
cerdas metálicas. Chupei o sangue, e 
aconteceu uma revolução fem todo o 
meu ser. Aquela coisa viscosa, quente e 
salgada, que eu sugava à flor da pele, era 
a vida - a própria vida. Foi uma revela-
ção, que me perseguiu durante anos. 
Logo, comecei a ferir os dedos ou a mão, 
de propósito, para colocar meus lábios 
sobre a ferida aberta, e sentir de novo 
aquele gosto encantador. O acaso, 
assim, me havia feito voltar àqueles tem-
pos fabulosos em que o ser extraía sua 
força do sangue do homem. Descobri 
que pertencia à raça dos vampiros. Por 
que? Por que eu? Não saberia explicar. 
Apenas descrevo o que me aconteceu. 

Adolescente, durante um encontro 
amoroso, mordi os lábios que a garota 
me oferecia. Foi um gesto inconsciente, 
ao sentir sua boca quente em contato 
com a minha. Mas tive um lampejo de 
lucidez e fugi antes de ter provado o gos-
to daquele sangue. Do contrário, não sei 
o que teria acontecido. Mas alguns inci-
dentes como este haviam despertado em 
mim a necessidade frenética, a grande 
necessidade de sangue, que eu precisava 
satisfazer com urgência. 

Na páscoa de 1944, fiz uma viagem de 
automóvel. Passando por Three Bridges, 
vi um caminhão na minha frente. Muito 
tarde. Foi um choque terrível. O carro 
capotou, sofri um corte profundo na 
cabeça. O sangue corria pelo rosto, até a 
boca. Aquele gosto despertou tudo em 
mim, de maneira decisiva. Naquela noite 
tive um sonho terrificante. Vi uma 
floresta de ' crucifixos, que se transfor-
mavam em árvores. Primeiro, pensei que 
fosse chuva, pingando dos galhos. Mas, 
chegando perto, compreendi que era 
sangue. De repente, a floresta inteira 
começou a contorcer-se, e o sangue 
espirrou da:, árvores. Escorria pelos tron-
cos. Caía dos galhos, vermelho. Tinha a 
impressão que ia desmaiar. Vi um 
homem que ia de árvore em árvore. 

recolhendo sangue. Assim que o pote 
ficou cheio, aproximou-se de mim. 

"Beba" , disse ele. Mas eu estava para-
lisado. O sonho acabou. Tinha consciên-
cia de meu enfraquecimento, e todo 
meu ser se inclinava em direção ao pote. 
Despertei quase em estado de coma. Via 
sem parar a mão que me estendia o pote; 
e esta terrível sede que nenhum homem, 
hoje, pode entender, instalou-se em 
mim para sempre. Durante três ou qua-
tro noites, tive o mesmo sonho; e a cada 
despertar eu estava mais cheio desse 
terrível desejo. 

Agora vocês compreendem a que se 
expôs o jovem Swan, quando ficou sozi-
nho em minha casa, naquela noite de 
outono de 1944. Derrubei-o com um p é 
de mesa. já não me lembro bem. Então, 
rasguei-lhe a garganta com um canivete. 
Tentei beber seu sangue, mas não estava 
confortável. Não sabia em que posição 
me colocar. Arrastei-o até um ralo e, 
com um copo, tentei recolher o líquido 
vermelho. Finalmente, acho. foi mesmo 
o corte aberto que suguei lentamente, 
com profunda satisfação. Quando me 
ergui, fiquei assustado com a presença 
daquele corpo. Não sentia remorso. Eu 
me perguntava como poderia livrar-me 
do corpo. Depois fui dormir. 

Naquela noite sonhei com a floresta. 
Mas desta vez consegui agarrar o pote, e 
ao beber o sangue tive a mesma satisfa-
ção sentida na realidade. Acordei; e aí 
comecei a refletir sobre o que tinha fei-
to. Sobre como podia ter chegado a esse, 
ponto. Voltei ao porão. Vi que precisava 
tomar uma decisão quanto ao corpo. De 
repente, imaginei um bom método. 

Eu guardava no escritorio uma boa 
quantidade de ácido sultúrico e clorídri-
co, para aplicar em metais. Conhecia o 
suficiente de química, para saber que o 
corpo humano é composto de áçua, na 
maior parte. E o ácido sulfúrico e ávido 
de água. Só precisava descobrir um reci-
piente para colocar o corpo. Encontrei, 

num cemitério, uma espécie de tonei 
demetal. Pus McSwan dentro do barril. 
Usei um balde para derramar o ácido. 
Não tinha previsto os vapores, e fiquei 
incomodado a ponto de sair para respi-
rar um pouco de ar fresco. Depois saí 
para o trabalho, deixando fechada a por-
ta do porão. Quando voltei, vi que a 
operação tinha ido bem. O corpo derre-
tera. Fiz uma ligação entre o barril e o 
esgoto e deixei escorrer aquela mistura. 
Se ainda sobrava alguma coisa de Mc 
Swan, seria encontrado no mar, lá onde 
desaguam os esgotos de Londres. 

Agora precisava explicar o desapareci-
mento de Swan. Voltei à casa dele para 
ver seus pais. Contei a eles que o filho 
estava escondido para fugir a convoca-
ção. Escrevi algumas cartas com a sua 
letra e as remeti da Escócia. Os velhos 
acreditaram nas cartas e não fizeram 
nenhuma pergunta. 

Jamais tive medo de ser descoberto. 
Nem sentia remorso. Eu era conduzido 
por um ser superior, que estava a meu 
lado e me controlava. Dois meses depois 
fiz uma segunda vítima, uma mulner. 
Tinha uns 35 anos. Era morena, de altura 
média. Tínhamos nos encontrado na rua 
e soube imediatamente que ela ia 
morrer. Eu estava num ciclo de sonhos e 
queria beber no pote. Ela aceitou ir até 
minha casa. Golpeei-lhe a cabeça e bebi-
Ihe o sangue. Coloquei a moça dentro 
do barril, e então achei que seria prático 
ter uma bomba para derramar ácido. Saí 
e comprei uma. Só depois do segundo 
Mc Swan, o pai do jovem Swan, é que 
pensei em usar máscara, para não ser 
incomodado pelos vapores. Mais tarde 
arranjei botas, luvas e avental. Assim 
equipado, mexia a mistura, armado de 
um pedaço de madeira. 

Matei os dois velhos Mc Swan no mes-
mo dia. Nenhum de meus mortos 
morreu porque eu tivesse intenção de 
lucro. Quando havia algum lucro, acei-
tava como prova de solicitude que me 
dava a força suprema. Quanto aos Mc-
Swan, fui até a casa de um advogado de 
Glasgow e falsifiquei um contrato passa-
do em tabelião, onde eu aparecia com o 
nome de Willian Donald Mc Swan. Imi-
tei sua assinatura com facilidade. Já tinha 
feito, como se sabe, minhas provas de 
aptidão como falsário. Graças a essa frau-
de, consegui vender as propriedades da 
família Mc Swan, o que me trouxe cerca 
de 4 mil libras. A policia nunca percebeu 
o desaparecimento dos Swan. 

Minna quinta vítima foi um moço des-
conhecido, Max. Mas vou falar dos nú-
meros 6 e 7: o jovem casal Henderson. 
Archibald Henderson era um médico 
londrino. Tinha uma jovem e bela 
mulher, chamada Rose. Desapareceram 
em fevereiro de 1948. A polícia jamais 
teria resolvido o mistério, se eu nao aju-
dasse, revelando que os matara. 

Conheci o casal da maneira mais sim-
ples do mundo. Eles tinham posto um 
anúncio para vender casa. Respondi, 
porque era um bom método para entrar 
em contato com as pessoas. Fiz isso uma 
porção de vezes. Os Henderson queriam 
8.750 libras pela casa. Respondi, para 
grande surpresa deles: "Não é muito 
caro. Se aceitarem 10.500 libras, estou de 
acordo!" Tempos depois, soube que 
Rose Henderson tinha dito ao irmão: 

- Acabo de errcontrar o maior dos 
imbecis. v 

Ao que o irmão respondeu: "Quando 
um homem fala desse jeito, é melhor 
tomar cuidado". Não Ine faltava intui-
ção, como se vê. 

Logo em seguida, comuniquei aos 
Henderson que não tinha conseguido 
reunir o capital necessário, mas eles não 
faziam mais questão do negócio, Eu já 



"Sentia-me protegido. Estava tão 
seguro, que deixei os 

no escritorio e 
corpos 
para 

comprar um novo recipiente." 
sai 

tinha ficado íntimo deles. Passamos mui-
tas noites juntos, em Fulham. 

Eu tocava Brahms ao piano. Eles escu-
tavam, horas inteiras. Tinham um 
cachorro, um magnífico perdigueiro 
irlandês de pelo ruivo, que se chamava 
Pat e que ficou meu amigo. Lembrava 
um cachorriho que meu pai me dera 
quando eu era menino. Sempre gostei 
dos cães; e me lembro de ter escandali-
zado não sei que idiota, dizendo-lhe 
que, se tivesse que escolher entre matar 
um homem ou um cachorro, mataria o 
homem. Quando os Henderson morre-
ram, recolhi Pat por alguns dias; e termi-
nei alojando-o num aos melhores canis 
do país, porque ficou cego. 

Archibald Henderson era viúvo. E 
Rose era divorciada. Tinha sido casada 
com um engenheiro alemão, Rudolf 
Erren. Na I Guerra Mundial, Erren tinha 
participado do famoso grupo de pilotos 
chamado " O Circo de Ricnth ofen", do 
qual Goering era chefe. Coisa extraordi-
nária: Erren e Rose moraram uns tempos 
em Onslov Court, o hotel de Kensigton 
onde eu viria a instalar-me. Rose estava 
mesmo fadada a me encontrar, e foi 
assim que conheci a dedo a força supe-
rior que me comanda. 

Após o divórcio, Rose casou em 1938 
com Archibald Henderson, médico bri-
lhante, de clientela de luxo. Viviam sun-
tuosamente e Rose aparecia nas recep-
ções magnificamente vestida e coberta 
de jóias. Era uma mulher muito bonita, 
morena e viva. Em 1926, tinha concorri-
do num concurso de beleza, e sua foto 
saíra nos jornais. Para terminar, devo 
dizer que era filha de um médico de Man-
chester, e que tinha um irmão, Arnold 
Burlin, homem prudente nos negócios, 
que vai ter importante papel no desen-
rolar destas minhas memórias. Já se 
notou que sua desconfiança tinha sido 
despertada, quando propus aos Hender-
son comprar a casa por uma quantia tão 
grande. 

Enquanto duravam minhas relações 
com os Henderson, tive um sonho dolo-
roso. Ah, desta vez não eram árvores 
ensaguentadas. Agora, eu mordia o pes-
coço da filha de um amigo esugava-lneo 
sangue gulosamente. Fiquei horrorizado 
com a idéia de, mesmo em sonho, ferir 
quem eu amava. Os Henderson não 
eram meus amigos. Relações agradáveis, 
só. Quando sei que uma pessoa pode 
tornar-se minha vítima, ele sempre me 
impede de provar-lhe amizade. Rose me 
contou que. sob a aparência de luxo, ela 
e o marido passavam dificuldades. 
Assim, também não foi por interesse que 
os matei. Archie tinha dívidas, e muitas 
brigas por causa de dinheiro surgiram 
entre ele e a mulher. Em 1948, os Hen-
derson partiram para Brighton, e ficaram 
no hotel Metrópole. O ciclo de de 
sonhos chegava ao ponto culminante. 
Sentia-me doente. Archie tentava me 
distrair: não lhe dava atenção. Já estava 
tomado pela terrível necessidade. Acor-
dava com aquele desejo atroz, imperio-
so. Era preciso que Archie fosse minha 
próxima vítima. Sob um pretexto qual-
quer, levei-o a Leopold Road e, em meu 
escritório, matei-o com uma bala na 
cabeça, usando seu próprio revólver, 
roubado durante uma noite em sua casa. 
Voltei a Brighton e disse a Rose: 

- Archie ficou doente lá em casa. Nada 
grave, mas quer que você vá vê-lo. 

Ela foi comigo, sem desconfiar de 
nada. No escritório, derrubei-a, já não 
me lembro como. Sentia-me protegido 
por uma mão visível. Estava tao seguro 
que deixei os corpos no escritorio, 
enquanto procurava comprar uma más-
cara contra gás e novo recipiente, para a 
mulher. E, num sábado à tarde, o belo 
corpo que fora o responsável por todo o 

charme de Rose Henderson estava 
derretido em ácido, como uma boneca 
de cera exposta ao calor. Sua forma e sua 
cor desapareceram lentamente, gigan-
tesco torrão de açúcar que eu mexia com 
um grande bastão, pacientemente, tran-
qüilamente. 

Voltei a Brighton, triste lugar popular, 
e paguei a conta do hotel aos Hender-
son. Peguei suas bagagens e Pat, o bom 
cachorro, e voltei para casa. Era preciso 
então evitar desconfianças. Escrevi ao 
homem de quem os Henderson eram 
inquilinos, em Fulham; e ao irmão de 
Rose, em Manchester, imitando perfei-
tamente a caligrafia e assinatura da 
moça. Requintadamente, usei um papel 
timbrado do hotel Metrópole. Expliquei 
que, em razão de certas dificuldades, os 
Henderson tinham decidido emigrar 
para a África do Sul; e que eu tinha sido 
encarregado de cuidar de suas coisas. Os 
Henderson morreram no dia 13 de feve-
reiro de 1948. No dia 17, recebi telefone-
ma do irmão de Rose, Arnold Burlin. 

- O que está acontecendo? - ele per-
guntou. 

- Não se preocupe - respondi. Entrei 
num acordo com Archibald. Emprestei-
lhe 2.500 libras, antes de sua partida. Se 
ele não me pagasse em dois meses, teria 
que me passar o automóvel e a casa. Pos-
so até mostrar a carta que Archibald me 
mandou, pedindo para pagar a conta do 
hotel em Brighton e pegar o cachorro. 
Também tenho aqui um contrato... 

Eu forjara os dois documentos. Burlin, 
desconfiado, foi até Brighton. O hotelei-
ro confirmou que eu tinha ido buscar o 
cachorro e pagar a conta. Dias depois, 
ele veio me ver, com a mulher. Estava 
preparado para essa visita. Expliquei a 
eles que o motivo da partida eram 
problemas do casal: que os dois queriam 
a família afastada da embrulhada. Levei 
os Burlin à estação em meu carro, para 
que tomassem o trem de volta a Man-
chester. De repente, a mulher de Burlin 

abaixou-se e apanhou uma pequena 
caderneta dentro do automóvel. Espan-
tou-se: 

- Mas é a caderneta de endereços de 
Rose! 

Tive suficiente presença de espírito 
para responder: 

- É verdade! Deve ter caído quando 
peguei as coisas no hotel. 

O incidente, porém, provocou um 
esfriamento. Antes de passar para a plata-
forma da estação, Arnold Burlin me dis-
se: 

- Se minha irmã e meu cunhado não 
aparecerem até segunda-feira, vou avi-
sar a polícia. 

Mentalmente, inscrevi Burlin, sua 
mulher e sua filha na lista das minhas 
próximas vítimas. Eles iam avisar a polícia 
na segunda, mas no sábado receberam a 
seguinte carta: 

Meu caro Arnold: 
Faz tempo que vocês não recebem 

notícias nossas, e devem ter ficado preo-
cupados. Infelizmente, naqueles dias, 
Archie percebeu que eu queria deixá-lo 
assim que voltássemos a Londres. Discu-
timos sobre isso em Kingsgate. Ele me 
acusava de lhe causar aborrecimentos e 
esbanjar dinheiro. Ameaçou suicidar-se 
se eu o abandonasse. Não havia outra 
coisa a fazer, senão agir rapidamente. Ele 
tomara dinheiro emprestado do John 
Haigh (vocês se lembram, devem tê-lo 
connecido em Berkley), e assim comecei 
a executar um plano que fizera para esta 
eventualidade. Correu tudo bem, 
embora tivéssemos que mentir vergo-
nhosamente durante uns tempos. 

Pensei que pudessemos ir visitá-los 
no fim desta semana, mas é preciso 
tomar algumas precauções durante mais 
ou menos três semanas. Evitamdo as liga-
ções habituais de Archie. Ele está muito 
gentil e bebe muito raramente. Iremos a 
Newcastle na terça próxima. É tudo o 
que queria dizer nesta carta. Vocês com-

preenderão, logo que me virem. Só 
espero que John Haigh esteja bem. A 
temperatura caiu bastante e eu preciso 
vestir algumas roupas a mais. Vou com-
prar algumas na Dawes Road, logo que 
voltarmos. Espero que estejam todos 
bem. Não se preocupem. Lembranças à 
Mumsy". 

A assinatura de Rose enganou total-
mente Arnold Burlin. Durante o proces-
so, Burlin lembraria que Rose tinha usa-
do "Mumsy" quando ela normalmente 
dizia "Mummie" . Havia também erros 
de datilografia e de ortografia, mas 
naquele momento ele não se dera conta 
disso, pensando no estado em que a irmã 
se encontrava. Devo reconhecer que, às 
vezes, cometo erros de ortografia. Napo-
leão também cometia. Um desses erros 
melevara à prisão após uma fraude,por-
que esqueci um D no nome Guildtord. 

Finalmente decidi jogar a grande car-
tada. Escrevi nova carta a Burlin, assinan-
do Rose. Conhecia tão bem a vida parti-
cular dos Henderson, e imitava tão bem 
o estilo e a letra de Rose, que todos os 
policiais e peritos da Scotland Yard, mais 
tarde, consideraram esta carta uma obra-
prima da falsificação. Fiquei tão orgulho-
so quanto Rembrandt ficou cfe su§, 
melhor tela. As falsificações são, para 
mim, uma arte. Minha vocação de falsá-
rio vem da infância. Na escola, já imitava 
a assinatura dos professores.Com esta 
carta de 15 páginas, convenci Burlin de 
que os Henderson tinham trocado a 
Inglaterra pela África do Sul. Ele veio a 
Londres para liquidar os negócios da 
irmã. Recepcionei-o amavelmente. 

- Não foi gentil da parte de Rose, partir 
sem dizer adeus a sua velha mãe, já cega 
- disse-lhe eu. 

A velha mulher, mais tarde, também 
provocaria complicações. Em fevereiro 
de 1949, ela ficou bem doente. Burlin 
mandou um recado a Rose; ficou sem 
resposta. Então, me telefonou e disse: 

- Estou preocupado. Da próxima vez 
que for a Londres, vou procurar a Sco-
tland Yard. 

- Perfeito - concordei eu. Mas passe 
antes para me ver. 

- Claro - respondeu ele. 
- E, me diga, você vai trazer a sra. 

Burlin e sua filha? Ficarei contente em 
vê-las - convidei. 

- Eu lhe prometo que sim. Você é mui-
to gentil - respondeu o imbecil. 

Não pude deixar de rir do outro lado 
do fio. Três ou quatro dias depois, a 
velha sra. Burlin morreu. No,dia seguin-
te, Arnold leu a notícia, do desapareci-
mento de uma rica senhora, madame 
Durand-Deacon. Lia distraidamente, 
quando a última linha do fez saltar: "...-
no dia de seu desaparecimento, a sra. 
Durand-Deacon tinha encontro marca-
do com certo John Haig, que se apresen-
tou à polícia, a quem prestou informa-
ções e propôs participar das buscas..." 

Arnold caiu em si. Num golpe, perce-
beu tudo: o desaparecimento dos 
parentes; o da sra. Durand-Deacon; e 
aquilo que ia acontecer a si próprio, à 
mulher e à filha, se fosse me ver. Teve 
apenas que fazer esforço de apanhar o 
telefone e discar três vezes o número 
9,para pedir socorro policial. Eu estava 
perdido. 

A sra. Durand-Deacon foi a nona pes-
soa que matei. Não gosto de chamar a 
isto assassinar", porque o termo dá 
impressão de crueldade e sofrimento. 
Matar, ao contrário, é o resultado inevi-
tável da vontade de um Espírito todo-
poderoso, que me guiou e me ordenou 
tomar o sangue aos homens e das 
mulheres. O nomem é um joguete nas 
mãos do Ser-Supremo. 

A mesma força exterior decidiu, 



"Fui negligente com a ultima 
vitima. Queimei sua bolsa pela 

metade, talvez já estivesse 
cansado desta missão superior. 

agora, que chegou a minha hora de 
morrer, e eu aceito seu julgamento divi-
no. Estou cansado, além do mais. Li mui-
to e muito escrevi, e tenho pressa de 
chegar ao fim dessas memórias. Sou 
obrigado, para continuar a escrever, a 
colocar os óculos dourados que perten-
ceram ao doutor Henderson minha sexta 
vítima. Mas vamos à sra. Olive Durand-
Deacon, a última pessoa nesta terra de 
quem bebi um copo de sangue. 

- Ela era, quando a encontrei, "uma 
mulher no crepúsculo da vida", para 
usar os termos ao procurador-geral em 
meu processo. Devo dizer que, com ela, 
fui negligente. Não que seja o meu natu-
ral. Agrada-me repetir que gosto mais de 
uma injustiça do que de uma desordem. 
Mas eu me senti a tão protegido pela for-
ça superior, que me esqueci das precau-
ções mais elementáres. A sra. Durand-
Deacon morava na mesma pensão fami-
liar que eu, em Kensington. Agradei-a 
falando-lhe de música, arte, literatura. 
Tivemos também conversas filosóficas e 
religiosas. Ela via em mi,m, apesar dos 
meus 40 anos, "um jovem homem que 
tem tudo o que se pode desejar". 

No processo, o público ficou excitado 
com o motivo engraçado que a levou a 
meu apartamento. A velha senhora 
sofria por não ter mais unhas, e eu lhe 
disse que poderia tazer-lhe outras de 
plástico' , em minha oficina. Foi assim que 
ela partiu'pa ra sua ú Itima viagem, a 18 de fe-
vereiro de 1949. Matei-a com uma bala na 
nuca. Fiz um corte em seu pescoço e 
bebi um copo de sangue. Ela trazia uma 
cruz amarrada ao pescoço. Senti uma 
alegria infinita em esfregar a cruz. 

Ja disse que fui negligente com a sra, 
Durand-Deacon. Queimei sua bolsa 
pela metade; não dissolvi completamen-
te o corpo.Certo, agi mal. Mas imaginem 
que eu precisava introduzir um corpo de 
90 quilos num barril. Não é suficiente 
para explicar a negligência. Talvez eu 
estivesse simplesmente cansado de 
matar, e desta missão confiada pela 
divindade superior, e quem sabe ansioso 
para acabar com ela e encontrar o 
repouso, mesmo que fosse na asquerosa 
cela de terra reservada aos condenados à 
morte. Cansado de carregar o corpo da 
velha senhora, saí para tomar um chá. 
Quando voltei, vi que tinha deixado a 
porta aberta. Qualquer pessoa poderia 
ter entrado, ter visto o cadáver. Matei-a 
numa sexta. No domingo, estava na casa 
de amigos. Uma jòvem me disse de 
repente: 

- Não me olhe desse jeito. 
Desviei o olhar, mas continuei a vê-la 

em pensamento. Ela então disse: . 
- Sinto que você continua me ofhan-

do. 
E gritou: 
- Assassino! 
Este poder de adivinhação me pareceu 

incompreensível. Logo, os policiais que 
investigaram o desaparecimento da sra. 
Durand-Deacon descobriram em minha 
casa os restos de seu corpo e de suas coi-
sas. 

Agora que termioou, queria dizer 
algumas xõisas. Uma de minhas últimas 
recordações vai para Pat, o cão dos Hen-
derson. Foi um grande companheiro 
para mim, e estou feliz de ter podido 
fazer algo por ele. 

É uma pequena vaidade,mas pode-se 
admitir isto num homem que está pres-
tes a morrer: gostaria que as roupas que 
eu vestia no dia do julgamento fossem 
enviadas ao museu de cera de madame 
Trussaud, para que vistam minha efígie. 
Desejo que o conservador do Museu 
Trussaud cuidè para que minhas calças 
tenham sempre um vinco impecável. 
Engordei na prisão: é desagradável. 

Espero que, para minha efígie, conser-
vem-me uma linha mais esbelta. 

Existe ainda uma revelação engraçada. 
Fiz minhas experiências com ácidos na 
prisão, quando estive condenado por 
falsificaçoão. Eu trabalhava na oficina. 
Combinava com ós.prisioneiros que tra-
balhavam no campo, e-eles me traziam 
ratos. Ficava horas observàndo a lenta 
decomposição dos ratos no ácido. Ratos 
e homens...como diz a Escritura. 

Da porta de minha cela, sei que 15 pes-
soas me separam do cadafalso. É pouco 
para transpor a eternidade. Chove hoie. 
Vejo a chuva bater no alto dos telhados 
que vislumbro por cima do muro da pri-
são. Ela me transmite o mesmo desejo 
que senti várias vezes, sob o arvoredo de 
uma magnífica floresta, quando solitário 
procurava um objetivo que, quem sabe, 
não existe mais. Penso nestas linhas 
escritas por um grande homem da anti-
güidade, não sei mais quem foi: "Não 
antes que as profissões sejam paralisadas 
e que as lançadeiras cessem de correr, 
Deus não desenrolará o quadro nem 
revelará o porquê". 

Nasci a 24 de julho de 1909, em Stan-
ford, Lincolnshire. Meuspais estavam na 
miséria. Meu pai tinha 38 anos; minha 
mãe, 40. Meu pai era contramestre ele-
tricista, mas nao tinha trabalho. Minha 
mãe estátcerta de que os meses de sofri-
mentos que precederam meu nascimen-
to são a causa daquilo que ela chama de 
minha doença mental. " A culpa é 
minha", disse ela, "por que não compa-
reço diante dos juizes ao lado de meu 
filho? sou tão responsável quanto e le ! " 

Meu pai era o chefe de uma comuni-
dade religiosa. Eles me educaram num 
clima inumano, pior que num mosteiro. 
Sobre a fronte de meu pai há uma cica-
triz, uma espécie de cruz deformada. Ele 
me explicava que era a marca de Satã. Ele 
tinha pecado, e o Diabo tinha punido. 

- Se você comete uma falta, Satã o 
marcará do mesmo jeito. 

Durante anos, olhei a fronte das pes-
soas, para ver se tinham a marca. E acha-
va que meu pai era o único a ter pecado, 
e que o resto era inocente. À noite, fazia 
meu exame de consciência. Ia instintiva-
mente para perto de um espelho, para 
ver se a marca tinha aparecido em minha 
fronte. 

Fui à escola só até os 17 anos. Fazia par-
te do coral na igreja. Domingo, levantava 
às 5 horas para assistir à missa. Ficava na> 
igreja o dia todo, até a missa da noite. 
Voltando, encontrava meus pais rezan-
do, e me ajoelhava junto deles. As 
jovens da minha idade não gostavam de 
mim. No entanto, eu estava sempre 
pronto para ajudar o próximo. Adorava 
os animais. Dava minna própria comida 
aos cães vadios. Amava também os coe-
lhos e as aves selvagens. 

Em 1927, com 18 anos, acreditava que 
tinha uma grande missão a cumprir entre 
os homens. Comecei a pregar; e des-
cobri esta coisa maravilhosa: eu tinha o 
dom da palavra. A multidão de fiéis me 
ouvia palpitante e lágrimas corriam 
sobre os rostos. Meus pais ficaram orgu-
lhosos. E era eu, aquele jovem apóstolo 
apaixonado pela pureza, quem se 
encontrava, apenas alguns anos mais tar-
de, na prisão de Leeds, condenado por 
fraude. O que passou? Primeiro, eram 
minhas mãos, minhas alvas mãos de artis-
ta. Toda minha vida eu as adorei, com 
uma espécie de fetichismo que não pos-
so explicar a mim mesmo. Na prisão, 
sofro por não ter sabão e água quente, 
para limpá-las várias vezes por dia. 

Trabalhei um ano numa fábrica de 
motores, depois um ano num escritório, 
aí um ano na companhia Shell. Cheguei, 
assim, á maioridade e decidi trabalhar 
por minha conta. Montei uma empresa 
ae ceguros e publicidade; em 1933, 
montei outra empresa, de anúncios 
luminosos. Tudo isso deu muito trabalho 
e pouco lucro. Compreendi, então, que 

a honestidade não dá lucro. Foi em 1934 
que dei o passo decisivo. 

Percebi que o sistema de venda e alu-
guel de automóveis era mal organizado 
e podia permitir falcatruas fáceis. Entrei 
numa sociedade dessas. No mesmo ano, 
em julho, casei com uma jovem de 21 
anos. Beatrice Hamer. Desposei-a para 
deixar meus pais. Não podia mais ficar 
com eles e seus princípios religiosos, 
agora que tinha escolhido a vida deso-
nesta. Mas minha felicidade conjugai foi 
curta. Em novembro, fui posto na cadeia. 
Tinha vendido automóveis que não exis-
tiam. Minha mulher decidiu nunca mais 
me ver. Durante meus dias naprisão, deu 
à luz uma menina, que foi adotada por 
desconhecidos. Existe hoje uma jovem 
de 14 anos, que ignora que seu verdadei-
ro pai sou eu, John Haigh, aquele que 
chamam de Vampiro de Londres. 

Saí da prisão em novembro de 1933 e 
voltei para a casa de meus pais, que me 
perdoaram. M e u empreend imento 
seguinte valeu 4 anos de prisão. Escolhi o 
nome de um advogado ao acaso, e abri 
em seu nome um escritório em outra 
cidade. Vendi aos clientes ações que não 
existiam. A Grã-Bretanha estava em 
guerra, quando me vi em liberdade 
outra vez. Procurei emprego na Defesa 
Passiva. E forma os horrores dos grandes 
bombardeiros sobre a Inglaterra que me 
fizeram abandonar a idéia de um Deus 
justo. 

Estava um dia com uma enfermeira da 
Cruz Vermelha num posto de guarda, 
quando ouvi as sirenas. Saímos para nos-
sos postos. De repente, escutei um silvo 
terrível e me atirei sob um portão. A 
bomba explodiu com um estrondo do 
Apocalipse. Quando levantei, machuca-
do, uma cabeça rolou a meus pés. Era a 
de minha companheira de todos os 
momentos, que era tão alegre, tão boni-
ta. Como Deus permitiu esse horror? 

Agora, não creio mais em Deus, mas 
numa Força Superior que nos empurra a 
agir e rege misteriosamente nosso desti-
no, sem se preocupar com Bem ou Mal. 
Contei como ela meempurrou a degolar 
os seres humanos. E foi a niim, que amo e 
adoro a menor, a mais frágil das criatu-
ras, que Ele ordenou cometer essas mor-
tes e beber o sangue humano. Isso não é 
possível: meus 9 mortos precisam ter sua 
explicação em algum lugar deste mun-
do. Não é possível que sejam absurda-
mente apenas o sonho de um louco 
cheio de brutalidade e furor, como disse 
o grande Shakespeare. 

Existe uma vida eterna? Logo mais 
saberei. Esperando, adeus... 

Enforcado ontem o 
" Vampiro de Londres" 

I jO N D B E S , 10 (AFF) — S e m 6 
menor Incidente, John Georg« 
Haigh assassino da viuva Durand 
Deacon e, provavelmente, de oito 
outras pessoas, foi enforcado boje. 
ás nove horas, no patlbulo da prt-
s&O de Wandsworth. 

Após uma Instrução sensacional» 
um Inquérito no qual Interveio to» 
da a policia da Inglaterra e ug» 
processo sem Imprevistos, seguido 
de m » Inevitável condenação é 
morte, veio encerrar este estranhp 
eplsodio da historia criminal da 
Grã-Bretanha. 



Débora Piter achou graça quando perguntai 
se ela sabia que o Kohoutek ia dar uma vo 
por trás do sol e ficar mostrando a cauda, inv 
tida; "Grande coisa - disse ela - só não fiz i; 
até agora porque nJo pediram". Débora esta 
Bei Ami, fazendo strip-tease todos os dias. 

POLICIA NÃO AGABA TR0T0IR NO CEMITÉRIO Leia na 
página 2 
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COMETA 
São Paulo, dezembro de 1973 ANO 1 - N? 2 

PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE 

TODO MUNDO 
LOUCO: FESTA 

AMERICANO VENDE 
PASSAGENS PARA 
0 DISCO VOADOR 

DO EMBALO! Leia na 
pagina 3 

Leia na página 3 e a vontade de Deus! 
Leia na pagina 3 
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Falou: a boca era dos espíritos 
- Os espíritos de outros ní-

veis, que vivem ao lado do Mes-
tre, falam pe^a minha boca. E 
são eles que anunciam: o cometa 
que vem vindo aí é o caminhão 
de lixo do Universo. Ele tem a 
missão de higienizar a Terra. 

A declaração é de Salomão 
Dahar, áxabe, 51 anos, há mais 
de 45 anos vivendo no Brasil, ca-
sado, pai de três filhos, vendedor 
e espiritualista. Salomão fica 
com os olhos fixos e sua boca 
parece independente de sua von-
tade, quando ele começa a falar 
sobre as coisas do outro mundo 
que acontecerão na Terra. 

— Cada 6.666 anos, somos vi-
sitados por um astro que vem hi-
gienizar a Terra como aconteceu 
no tempo do Dilúvio, no tempo 
da Arca de Noé. E agora já faz 
6.666 anos que isso aconteceu. 
Por isso, o cometa Kohoutek es-
tá completando o seu ciclo e 
vem para a Terra para levar 
daqui os espíritos que não estão 
preparados para permanecer en-

tre nós no Terceiro Milênio. Ele 
vai funcionar na Terra como um 
caminhão de lixo, tirando daqui 
todos os detritos. 

Guerra Mundial 
Salomão, que já viveu em Bar-

retos, de onde foi obrigado a sair 
há três anos por causa de proble-
mas criados com as visões que 
tinha, afirma que a passagem do 
cometa desencadeará a Terceira 
Guerra Mundial: 

- O Kohoutek vai fazer a suc-
ção dos maus espíritos. Por isso, 
a conseqüência será a Terceira 
Guerra Mundial. Uma guerra de 
grandes proporções que vai atin-
gir o mundo todo. Uma guerra 
que já está prevista no Apoca-
lipse. E será nesta guerra que as 
pessoas serão levadas. 

O começo da Terceira Guerra 
Mundial, segundo os espíritos 
que falam pela boca de Salomão, 
mas que ele consegue identificar, 
já tem data marcada: 

VIGARISTA PASSAVA CONTO DO PACO 

QUANDO SAÍ DE CASA JÁ 
SABIA QUE IA SER PRESO 

O cometa Kohoutek não teve nada 
a ver com a minha prisão. Estou pre-
so por conseqüências da vida, coisas 
que acontecem alheias a nós - decla-
rou Leo Koch, 42 anos, casado, preso 

Eva Wilma 
eofim 
do macho 

— Estou com medo que 
o Kohoutek liquide de uma 
vez com a potencialidade 
masculina — um processo 
que já começou há algum 
tempo — e que se instaure 
no mundo a viadagem total 

declarou a atriz Eva 
Wilma, a Raquel da novela 
"Mulheres de Areia", que a 
TV-Tupi apresenta 
diariamente. 

Eva que se recupera de 
um acidente automobilísti-
co na via Anchieta, estava 
gravando um dos últimos 
capítulos de sua novela, e 
prestou declarações à 
reportagem no intervalo de 
seu trabalho. Realmente 
preocupada, ela argumentou 
com alguns fatos, para 
comprovar seus temores: 

Vejam a moda unisex e o 
movimento de libertação 
feminina, que já está 
descaracterizando os 
homens e que podem levar 
os homens do mundo todo 
a ignorar totalmente as 
mulheres. 

E concluiu: 
— Só desejo que, se isso 

acontecer realmente, se 
salve o meu marido John 
Herbert. 

— Á guerra vai começar em 
1975, quando o cometa estará 
mais próximo da Terra. Vai du-
rar muitos anos, envolver todos 
os países do mundo e só vai ter-
minar quando todo o lixo tiver 
desaparecido. Enfrentaremos si-
tuações terríveis e a humanidade 
passará por uma dura prova. 

Disco Voador 
Salomão cita o Evangelho pa-

ra dizer como tudo acontecerá: 

- Os justos herdarão a Terra. 
Não haverá mais egoísmo, vaida-
de, preconceito. A Humanidade 
viverá como uma só familia e to-
dos se entenderão. 

Haverá a separação do joio do 
trigo e depois o Mestre voltará 
com todos os outros seres que 
está preparando em outros ní-
veis, para tomar conta da Terra. 
O Mestre virá acompanhado de 
toda sua corte, em naves espa-
ciais. Os discos voadores estão aí 
anunciando o que vai acontecer. 

em flagrante pelos policiais do 49 
Distrito Policial Paulista quando se 
preparava para aplicar o conto do pa-
cc em um incauto. Leo afirmou que 
Deus manda um cometa sempre para 
fazer o bem, nunca o mal. 

- Quando eu saí de casa no dia da 
minha prisão, já sabia que ia ser pre-
so. Eu sentia isso. E o cometa não 
poderia fazer nada. Eu já trabalhei 
em grandes firmas durante muitos 
anos. Mas aí minha vida começou a 
complicar, a faltar dinheiro, e então 
me juntei com mais dois amigos para 
ver se conseguíamos algum dinheiro a 
mais. Não fui feliz. 

Leo Koch, o vigarista preso no 49 
Distrito, sabe muito a respeito de co-
metas e mostra certo grau de instru-
ção. Disse ele: 

- Já vai fazer uns cinco meses que 
ouvi falar no cometa Kohoutek. Mas 
eu já sabia de outros cometas. Como 
o de Halley, por exemplo. £le apare-
ceu no céu e, no dia seguinte de noi-
te, surgiu uma grande cruz de sangue. 
Logo depois estourou a primeira 
Grande Guerra MundiaL Li que o 
Kohoutek vai passar a 110 mil quilô-
metros da terra. Se ele passasse mais 
perto, ia tudo pro beleléu, porque tu-
do é um problema de ventos. 

Leo Koch, entretanto, considera 
que, mesmo das coisas ruins, é possí-
vel retirar bons resultados: 

- Os cientistas estão estudando, 
observando o cometa. E podem des-
cobrir uma física ou química qual-
quer, para acabar com esta doença 
que está destruindo a humanidade, o 
câncer. 

Instado pela reportagem a pro-
nunciar-se sobre por que aplicava o 
conto do paco, o vigarista afirmou: 

- Eu escolhi o conto do paco, 
porque sei que o cara só cai se for 
pior do que a gente que está dando o 
golpe. Sabe como é? A gente pede 
pro cara levar um pacote num endere-
ço, porque a gente tem de viajar logo 
e não tem terrçpo. Aí, mostra-se o pa-
cote pro trouxa: uma nota de 10, 50 
ou 100 em cima, e o resto papel cor-
tado retinho, parecendo um maço de 
notas. Aí o cara topa levar o pacote, 
já pensando em ficar com ele. Então 
a gente pede umâ garantia, um di-
nheiro qualquer, que o cara tenha no 
bolso e que a gente devolve quando o 
cara voltar com o recibo da entrega. 
O paco -é assim. O cara que toma o 
golpe é mais safado do que a'gente 
que aplica. 

lintoir no cemíterio! 
A Polícia paulista vem desenvol-

vendo verdadeira "'blitz", para acabar 
com o trotoir na avenida Consolação, 
principalmente o que se desenvolve 
?.•"> vizinhanças do cemitério da Con-
solação. Apesar das inúmeras deten-
ções muitas mulheres já foram presas 
e soltas mais de cinqüenta vezes - a 
prática continua ofendendo o decoro 
das famílias que residem nas vizi-
nhanças ou que por ali transitam. 

Maria - 25 anos de idade, 40 de-
tenções; e Helena - 15 anos 47 de-
tenções, estavam irritadas quando a 
reportagem do JC as abordou na por-
ta do cemitério da Consolação, vizi-
nhanças da .rua coronel Euzébio: é 
que elas tinham acabado de escapar 
de mais uma prisão. Em palestra com 
o repórter, elas se lamentavam por-
que o muro do cemitério é muito al-
to, razão pela qual não havia possibi-
lidade de ser escalado quando das ba-
tidas policiais. 

As mulheres "de vida fácil" afir-
maram que as batidas - ou "arras-
tão" - na localidade são quase diá-
rias. E as mulheres surpreendidas na 
prática de trotoir são encaminhadas 

para as delegacias ou plantões poli-
ciais, sendo despojadas de todo o di-
nheiro que portam. Inquiridas pela 
reportagem sobre a próxima passa-
gem do cometa Kohoutek, manifesta-
ram-se inicialmente surpresas. Poste-
riormente travaram o seguinte diálo-
go: 

- Isso e cascata, Maria. Ele está 
com grupo pra não pagar . . . 

- Deixa o rapaz falar, Helena. 
- É sobre o cometa que está aí. 
- A viação Cometa? 
- Não. Conjeta é um negócio que 

brilha assim lá em cima (Maria abre e 
fecha a mão). 

- Vem da Lua? 
- Acho que é de mais longe. 
As garotas conversavam, e o repór-

ter estava ao lado observando e ano-
tando, enquanto os motoristas dos 

carros que passavam faziam piadas do 
tipo "compra um carro que elas saem 
contigo". Finalmente, depois de algu-
ns minutos, Maria, a mais afável, im-
pacientou-se: 

- Vamos embora, Helena, que es-
se cara quer é encher o saco. 

Kohoutek vomitou 
O descobridor de cometas, cientis-

ta Lubos Kohoutek, cansado de sua 
viagem a bordo do navio "Queen Eli-
zabeth", afirmou que não viajará 
mais em navios. Kohoutek, que em-
barcou a bordo do navio a convite 
das autoridades norte-americanas, 
passou dois dias no mar tentando ver 
a olho nu o cometa que havia foto-
g r a f a d o enquanto trabalhava no 
Observatório de Hamburgo, na Ale-
manha Ocidental. Juntamente com o 
astrônomo, embarcaram no navio: 
George Halley, descendente do astrô-
nomo Edmund Halley, que deu nome 
ao célebre cometa de Halley em 
1910; o cientista e escritor de ficção 

cientifica Isaac Asimov (autor de 
"Eu, Robô"); professores universitá-
rios; turistas; e dezenas de astrôno-
mos amadores. O preço da passagem 
para os 1.693 passageiros variou de 
130 a 295 dólares. 

Mas a viagem foi uma decepção do 
começo ao fim. O cometa não apare-
ceu nenhuma vez - choveu durante 
todo o tempo que durou a viagem; e 
Kohoutek enjoou o tempo todo, pas-
sando a maior parte do tempo em sua 
cabine, vomitando. Por isso, ao em-
barcar para o Chile, onde ia tentar 
observar novamente o cometa que 
d e s c o b r i u , Kohoutek preferiu o 
avião. 

AMERICANO VENDEU A 
VIAGEM NO DISCO FALSO 

Em Wisconsin, nos Estados Uni-
dos, o chefe da Igreja do Mistério In-
finito, Edward Ben Elson, anunciou 
que está vendendo passagens para sua 
nave intergaláctica, a 10 dólares por 
pessoa. A nave, que ninguém viu ain-
da mas que ele diz ser muito parecida 
com um disco voador, partiria no dia 
24 de dezembro último. Entretanto, 
como para escapar da lei, Ben Elson 
já dizia que não dava "nenhuma ga-
rantia de que a nave iria partir". Não 
aconteceu nada com ele, e o disco 
voador não subiu. 

Ben Elson conseguiu vender várias 
passagens, principalmente aos inte-
grantes da seita do Mistério Infinito, 
porque seu chefe afirmava que era 
preciso partir da terra antes que os 
gases do cometa Kohoutek inflamas-
sem as reservas de petróleo da terra e 
trouxessem a morte para a maior par-
te da humanidade. 

Neste mês de janeiro, quando 6 
cometa Kohoutek for visível a olho 
nu depois do por do sol, o planetário 
Hayden, de Nova York, planejou um 
happening sofisticado: o "vôo do co-

meta". Serão seis dias a bordo ae um 
Boeing-747, fretado especialmente 
para a ocasião. A viagem inclui para-
das nos observatórios da Calilifórnia e 
Arizona, e lá os participantes dos 
vôos cearão à luz de candelabros, ou-
vindo conferências. No céu, o Ko-
houtek. Preço da passagem: 1.750 
dólares por cabeça. 

PELE VAI 
JOGAR NA 
ALEMANHA 

O astrólogo paulista professor 
Rudi afirma que o ano de 1974 
- ano do cometa Kohoutek -
será tão bom para o Brasil que 
até existe a possibilidade de sair-
mos campeões da Copa do Mun-
do outra vez. Ele, que é diretor 
do Instituto Brasileiro de Astro-
logia, no largo 7 de Setembro, 
52, 39 andar, ao lado de sua es-
posa, professora Nalva, diz que 
Pelé voltará a jogar na seleção e 
disputará o tetracampeonato pela 
equipe brasileira na Alemanha. 

- Pelé, depois de muito soli-
citado e regateado, chegará a ir e 
jogar, mas não será o mesmo. 
Pensem nisso. 

O professor Rudi disse que 
ainda não completou os estudos 
numerológicos de 1974/ o ano 
do Kohoutek, mas que é possível 

, adiantar previsões a respeito de 
alguns artistas: 

- Elis Regina, de Peixes, será 
muito favorecida no correr de 
1974, com o ressurgimento de 
sua reintegração ao público bra-
sileiro e uma grande consagração 
no exterior; Luiz Américo, de 
Leão, vai ser um dos cantores de 
mais sucesso e criatividade, con-
sagrqndo-se no panorama nacio-
nal; Chico Anísio, de Carneiro, 
será muito favorecido por Sa-
turno .. • fará o coração e a ca-
beça deL ossegar com a possibi-
lidade de amor, muito amor; 
principalmente depois do seu 
aniversário. 

Falando sobre o cometa 
Kohoutek, o professor Rudi, ao 
lado de sua esposa, professora 
Nalva, anunciou que ele marcará 
a passagem de uma nova era, 
pois sua passagem se dará na 
abertura da era de Aquário. 

- Na era de Aquário o ho-
mem vai colocar a cabeça no lu-
gar e começar a pensar em si e 
no próximo. Será uma era de 
paz, amor e compreensão, e pou-
co a pouco, entre os povos, se 
disseminará a idéia de Cristo de 
\que "somos todos irmãos". 

O diretor do Instituto Brasi-
leiro de Astrologia afirma que o 
Kohoutek, para os astrólogos, "é 
mais uma fase cadente e mutável 
na carta celeste, sem grande 
significado no sideral para in-
fluenciar nas casas do Zodíaco ". 

- Apesar disso, as pessoas 
que nasceram sob sua influência, 
isto e, as crianças que irão nascer 
sob o signo de Capricórnio em 
1973, todos os nativos de Aquário 
em 74 e parte dos nativos de Pei-
xes, terão Kohoutek em suas vi-
das. O cometa marcará suas vi-
das, pois eles serão os homens e 
mulheres do futuro. 

CIENTISTA ACHA QUE JC É O MELHOR 

Depois de examinar o número 1 do Jornal do Cometa, su-
plemento do Jornal EX , o professor Ronaldo Mourão, diretor 
do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro, elogiou efusiva-
mente a sua seriedade científica. Disse o professor que as infor-
mações e alternativas de interpretação apresentadas pelo JC 
eram extremamente ricas de dados. Finalmente, comparando-o 
com publicações similares, afirmou que era das melhores que 
tinha visto nos últimos tempos. 
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F E S T A DO E M B A L O D E I X A TODO M U N D O M U I T O LOUCO 
PM FICA 
COM MEDO 
E TRÂNSITO 

- Acho muito difícil o cometa 
aparecei; mas se ele vier, só tenho 
medo do que vai acontecer no trân-
sito. Todo mundo vai querer ficar pa-
rado olhando pra cima, e aí o conges-
tionamento vai ser ainda maior. 

A declaração é do cabo Paula, do 
Serviço de Trânsito de São Paulo. De-
pois de informar à reportagem do JC 
que o surgimento do Kohoutek tem 
sido discutido pelos integrantes de 
sua companhia de motocicletas, ele 
faz um apelo aos motoristas e tran-
seuntes: 

- Quando o cometa vier, procu-
rem um lugar adequado, fora das ruas 
principais; encostem os veículos, e só 
depois fiquem observando. 

O cabo Paula - um dos 200 novos 
motociclistas, colocados nas ruas para 
tentar melhorar o trânsito - acha que 
o aparecimento de cometas é o 
anúncio de coisas maléficas. E argu-
menta com a grande chuva que caiu 
sobre São Paulo no último dia 20, 
que causou grandes prejuízos, matan-
do várias pessoas: 

- Chuva como essa fazia anos que 
não caía em São Paulo. Esses trovões, 
relâmpagos e aquela água. Isto só po-
de ser coisa do cometa! 

RIO - (Especial) - Uma guarnição 
completa de soldados da Polícia Mi-
litar da Guanabara, foi chamada ao 
bando de hippies, artistas e astrôno-
mos amadores promovia verdadeira 
festa de embalo em homenagem ao 
cometa Kohoutek. Apesar da intensa 
algazarra que os participantes da festa 
promoviam, os policiais não puderam 
deter ninguém, uma vez que não se 
constatou nenhuma irregularidade. 
Os soldados da PM ficaram no local 
até o amanhecer, apreciando as verda-
deiras loucuras que os artistas promo-
viam. 

A festa desenrolou-se numa noite 

bastante quente e as pessoas estavam 
muito doidas. Primeiramente apare-
ceram vários artistas plásticos, carre-
gando bandeiras coloridas cujo único 
símbolo era um cometa pintado de 
vermelho. Deitados no chão, moças e 
rapazes barbudos ficavam olhando 
para o céu através de binóculos de 
papelão, enquanto os mais velhos agi-
tavam as bandeiras, gritando para o 
cometa Kohoutek: 

- Apareça! apareça! 
O cometa não apareceu nenhuma 

vez. Isso não impediu, porém, que to-
da vez que passava um avião pelo lo-
cal, todo mund» se levantasse gritan-

do e aplaudindo. 
Já no final da festa, um enorme 

papagaio de papel, de quase um me-
tro de comprimento - que não con-
seguira subir até aquela hora por falta 
de vento, finalmente foi empinado 
por alguns participantes da festa. 
Marta Alencar, poetiza, uma das orga-
nizadoras da festa, teve que explicar 
aos policiais porque toda aquela con-
fusão, gritarias. Mas, depois de alguns 
minutos, os ânimos serenaram e a fes-
ta prosseguiu com Marta atirando pa-
péis picados na cabeça dos soldados e 
dos repórteres presentes aos aconteci-
mentos, até 7 horas da manhã. 

Travesti tem vergonha 
A ma Aurora continua sendo o Depois das explicações de que de- se ve r^Sabe , eu sou de São Vicente, 

Denúncia em Salvador 
BARBADO AGORA 
ESTA FALANDO 
QUE NEM MULHER 
Salvador (JC-ESPECIAL) - Estão 
circulando em Salvador vários traba-
lhos de trovadores baianos a respeito 
do cometa Kohoutek. Um dos que 
mais sucesso vem fazendo, entre os 
que apreciam o gênero, é o trabalho 
do autor Rodolfo Coelho Cavalcante, 
sob o título "E a Terra Brilhará Ou-
tra Vez". O livreto de cordel foi pos-
to à venda ao p e ç o de CR$ 1,00 e o 
posto principal é a Banca de Postal 
do sr. Durvai, na parte alta do Eleva-
dor Lacerda, na capital baiana. 

Recomendação 

Os livros de cordel do sr. Rodolfo 
Coelho Cavalcante são recomendados 
pelos eminente historiador e especia-
lista em folclore baiano, Odorico Ta-
vares. No trabalho sobre a vida do 
cometa Kohoutek, o trovador baiano 
ressalta, no início, que "há muita 
gente assombrada / com a nova previ-
são / do cometa Kohoutek / que sur-
girá na amplidão". E mais adiante: 

"Cada vez que um qpmeta / No 
infinito aparece / O povo fica abis-
mado / Dizendo: o mundo pere-
c e . . . / Porém isto é pecado / Que 
tráz o povo assustado / Ao castigo 
que merece. 

"No século Vinte não há / Lugar 
para superstição / Acredito que o Co-
meta / Seja a anunciação / Para um 
novo nascimento / De um ser no fir-
mamento / Com especial missão". 

Referindo-se aos temores que o 
surgimento do cometa provoca, escre-
ve o trovador Rodolfo Coelho Caval-
cante: 

" O medo é quem faz o bicho / Do 
tamanho que se quer. / Eu já vejo o 
homem barbado / Falando como mu-
lher / Cabra que se diz corajoso / Já 
anda todo medroso / Quando o co-
meta vier". 

E finaliza fazendo um apelo a to-
do o povo: 

"Vamos olhar para o alto / Porque 
Deus está presente! / O Cometa glo-
rioso / Nada tem de deprimente / 
Que uma era não distante / Ilumine o 
Cavalcante / E o Brasil com sua gen-
te". 

A rua Aurora continua sendo o 
centro dos invertidos sexuais, embora 
eles também freqüentem a avenida 
São João e imediações. A reportagem 
do JC, na porta do cine-strip-show ria 
rua Aurora, entrevistou Roberto, no 
momento em que acabava de se apre-
sentar e saía em direção de sua resi-
dência. 

- Esse cometa é como tantos ou-
tros que já passaram: o de Halley, etc. 
E sempre que eles passam surgem co-
mentários sui-generis, esse sensaciona-
lismo que a imprensa registra diutur-
namente. Para mim é apenas uma es-
trela cadente, nada mais. 

- A respeito de os cometas serem 
o anúncio de acontecimentos funes-
tos, Roberto afirmou: 

- Isso é bobagem. Pura bobagem. 
Se por acaso o cometa de Halley 
anunciou em 1910 a primeira guerra 
mundial, anunciou tampem a desco-
berta da penicilina, não é? 

Outra boneca, çjue não quis decla-
rar o nome, também prestou declara-
ções à reportagem na esquina da ave-
nida São João com Ipiranga. Instado 
pelo repórter, a boneca foi logo se 
desculpando: 

- Não vai poder ser, meu bem. Já 
estou acompanhada. 

Depois das explicações de que de-
sejávamos, ficou afobado: 

- Como? Sobre esse cometa que 
vai passar? Não sei de nada. Sabe? 
Não sou uma pessoa muito estudada. 
Ai, meu Deus! Essas fotografias! O 
que é que a minha família vai pensar 

se ver'.' ~5abe, eu sou de São Vicente, 
mas não escreve no jornal não, por 
favor i Faz só duas semanas que estou 
aqui em São Paulo, procurando em-
prego. Vou trabalhar de bailarina na 
televisão. E com licença, estou atra-
sada» 

HIPPIE- PERIGO 
0s hippies estão numa nova onda: ir olhar o céu na praia. 

Centenas de cabeludos e barbudos, com suas roupas esfarrapa-
das e levando suas barracas de lona e sacos de dormir' nas 
costas, estão se dirigindo para o litoral de São Paulo e de 
outros Estados, a fim de aguardar a chegada do cometa 
Kohoutek. 

Eles utilizam os mais diversos meios de transporte, mas o 
mais comum é pedir carona nas estradas. Por isso, as autorida-
des policiais estão advertindo-os, principalmente se houver mo-
ças nos grupos, para que tenham cuidado e observem bem, 
antes de entrar num veículo ao pedir carona. A polícia teme 
que se repitam novamente os ataques de motoristas, principal-
mente às moças que acompanham os hippies. 

FAXINEIRA AFAN/ORADA: 
E A VONTADE DE DEUS 

Maria Francisca de Sou-
za, 37 anos de idade, faxi-
neira na estação rodoviária 
de São Paulo, confessou à 
reportagem do JC que está 
apavorada: 

— Eu não posso dizer 
nem que sim nem que não. 
Tudo isso é coisa de Deus e 
ninguém pode garantir o 
que vai acontecer. A única 
coisa que se sabe é que o 
cometa vai aparecer no ceú. 

Instada pela reportagem, 
a faxineira disse que a che-
gada do cometa Kohoutek a 
fazia lembrar-se de quando 
era criança e morava no in-
terior de São Pauto: 

— Eu tinha 8 anos de ida-

de e vimos uma estrela com 
uma cauda bastante compri-
da. Ela passou três dias no 
céu e depois desapareceu. A 
gente ficou um pouco apa-
vorada porque tinha visto 
aquela coisa — quando a 
gente é criança fica com me-
do—e minha mãe dizia que 
o mundo ia acabar. Mas na-
da disso aconteceu. 

Maria Francisca de Sou-
sa, entretanto, não se tran-
qüiliza e espera a chegada 
do cometa para ver o que 
vai acontecer: 

— O jornal e a televisão 
já deram. Ele vai aparecer. 
O que vai acontecer depois, 
não sei... 

REI MATA 
Os cometas - do gjrego komete 

(cabelos longos) - têm sido objeto.de 
terror, reverencia e medo através da 
história. E os antigos tinham uma 
desculpa mais do que legítima para 
suas fantasias: ninguém sabia de onde 
vinham os cometas e para onde iam 
depois que desapareciam de vista. 

De acordo com algumas interpre-
tações bíblicas, um cometa brilhante 
apareceu sobre a Judéia por volta do 
ano 7 antes de Cristo. Os oráculos 
disseram ao rei Herodes que a "estre-
la de cabelos longos" anunciava o 
nascimento de um menino que estava 
destinado a ofuscar o próprio monar-
ca. Foi para evitar essa ameaça à sua 
supremacia que Herodes desencan-
deou uma onda de infanticídios em 
toda a Judéia, e da qual fugiram José 
e Maria, emigrando para o Egito. 

AVISARAM: 
SERÁ O FIM 
DE NIXON 

Vários jovens brasileiros, cuja 
idade variam de 20 a 25 anos, 
procuraram o professor Ronaldo 
Rogério Mourão, diretor do 
Observatório Nacional do Rio de 
Janeiro, para anunciar o fim do 
presidente Richard Nixon, dos 
Estados Unidos. Os jovens per-
tencem à seita mística "Filhos, 
de Deus", fundada nos Estados 
U n i d o s pelo norte-americano 
Moisés David, pseudônimo de 
David Berg, de 54 anos de idade. 
Em contato com o professor Ro-
naldo, os jovens mostraram uma 
série de cartas que receberam do 
líder Moisés David, afirmando: 

— Deus vai destruir a Nínive 
moderna, a moderna Babilônia, e 
o seu rei King Richard, o último. 

Para os "Filhos de Deus", 
Nínive, Babilônia, são os Esta-
dos. King Richard, o presidente 
Nixon. 

O professor Ronaldo Rogério 
Mourão, em contato com a re-
portagem, explicou que como vi-
vemos numa época mística, e nu-
ma época de expectativa, as pes-
soas que estão infelizes na Terra 
ficam esperando sinais dos céus. 
E aduziu: 

— Uma coisa são os astros, 
o u t r a são os h o m e n s . O 
Kohoutek é apenas um dos tre-
zentos cometas que passaram pe-
la terra desde a passagem do 
grande Halley, que vai voltar em 
1986. Os problemas dos homens 
nascem fundamentalmente com 
o egoísmo e só morrerão quando 
o homem deixar de ser egoísta. 

Os jovens da seita "Filhos de 
Deus", a quem o professor Mou-
rão repetiu as mesmas coisas, no 
entanto, acham que ele não quer 
dizer a verdade sobre o "Mons-
tro do Natal", porque está com-
prometido com o sistema, argu-
mentado: 

— O "Monstro" vai causar 
mudanças incríveis na Terra, 
apesar dos cientistas do sistema 
não explicarem sua significação 
aos povos. Mudanças incríveis; 
não sei bem quais, mas incríveis! 

O professor Mourão, porém, 
já tem opinião firmada sobre o 
assunto: 

— É muito fácil esperar que 
um cometa mude e vire a Terra 
num planeta habitável. O difícil 
é a própria humanidade dar essa 
virada. 

Milagre: Corintians campeão mais uma ?ez! 
Acredito"muito em Deus, 

pois o importante é ter fé. Res-
peito macumba, pois cada um 
tem sua crença. Mas Deus está 
acima de tudo. Se for para o 
Corintians ser campeão outra 
vez, imploro que o cometa venha 
e seja bacana. Mas que não acabe 
com o mundo. 

As declarações são do "reizi-
nho" do Parque, Roberto Rive-
lino, falando à reportagem do 
JC, com exclusividade. Em seu 
apartamento moderno, e cercado 

por seus passarinhos, Rivelino 
afirmou que sabia pouco de co-
metas: "nas horas vagas faço só o 
que gosto: cuidar dos meus pas-
sarinhos". 

— Mas já ouvi falar alguma 
coisa do Kohoutek. Se ele vier, 
espero que faça o Corintians 
campeão mais uma vez - já faz 
20 anos que não tiramos um 
c a m p e o n a t o . Quero que o 
cometa seja enorme, que é pro 
mundo ter paz. 

Informado pela reportagem 

de que o cometa Halley passou 
em 1910 pela Terra, Rivelino 
surpreendeu-se: 

- Em 1910 o Corintians foi 
fundado. Quem sabe este novo 
faça da gente campeão outra vez. 

O pai de Rivelino, que estava 
na casa do filho preparando-se 
para comemorar as festas de fim 
de ano, afirmou ser a pessoa 
menos indicada para falar sobre 
cometas, pois nunca estudou as-
tronomia. 

— Mas acho que é uma estrela 

cadente, não é? Acho, entretan-
to, que a melhor higiene mental 
é o esporte, e não ficar perdendo 
tempo com cometas, notícias de 
guerra e política. É melhor ficar 
longe de coisas ruins. 

A mulher de Rivelino, Maísa, 
também quis dar sua opinião: 

— Acredito muito em come-
tas, embora eu ach que não vai 
dar para ver a olho nu. O surgi-
mento dele já estava previsto nu-
ma profecia de Nostradamus pra 
este século. 
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- Eu sou responsável 
por tudo. Continue com 
os choques, por favor. 

- Tá bom. (zzumpf!) 
- Me soltem daqui, 

vocês não têm direito de 
me manter aqui! Meu 
coração! (berros) 

- Continue por favor. 
- Veja, ele está mal, 

não tá ouvindo? Deus, eu 
não sei não... 

- £ preciso continuar. 

Uma experiência de arre-
piar: mostra que a gente 
pode ferir um semelhante 
para não desobedecer à 
autoridade. O psicólogo 
Stanley Milgran fez a 
experiência na Universi-
dade de Yale, EUA. E 
escreveu o artigo que 
publicamos nas 2 páginas 
seguintes. 



- Sinto muito, acho que 
quando os choques são assim 
contínuos, são perigosos. 
- £ absolutamente essencial 
que continuemos... 

A obediência é basicamente um elemento de estru-
tura da vida social. Algum sistema de autoridade é 
necessário a todos os agrupamentos comunitários, e 
somente a pessoa isolada não é forçada a responder, 
com o desafio ou submissão, ;io comando de outras. 

O dilema da submissão à autoridade é tão velho 
quanto a história de Abraão; a questão de se dever 
obedecer às ordens quando estas conflitam com a 
consciência já foi discutida por Platão, dramatizada 
em Antigone e analisada filosoficamente em quase 
todas as épocas históricas. 

Os aspectos legais e filosóficos da obediência são 
de enorme importância, mas dizem muito pouco 
sobre como a maioria das pessoas se comporta em 
situações concretas. Realizei uma simplesexperiência 
na Universidade de Yale para testar quanta dor um 
cidadão comum infligiria a outra pessoa apenas por-
que receberia, de um cientista experimental, ordens 
para fazê-lo. 

No plano básico da experiência, duas pessoas vão 
ao laboratório de um psicólogo, para participar de um 
estudo de memorização e aprendizado. Uma delas é 
designada como "professor e outra como "aluno". 
O cientista diz que o estudo busca saber os efeitos da 
punição no aprendizado. O "aluno" é conduzido a 
uma sala, sentado numa espécie de miniatura de 
cadeira eletrica; seus braços são atados para evitar 
excessos de movimentos, e é colocado um elétrodo 
em seu pulso. É dito a ele que lerá uma série de pala-
vras comuns e depois será testado em sua capacidade 
de lembrar a segunda palavra de um grupo de quatro 
quando ouvir a primeira delas, a palavra chave. A cada 
erro que for cometendo receberá uma descarga elé-
trica, em intensidade crescente. 

O objetivo real da experiência é o "professor". 
Após o "aluno" atado à cadeira, o "professor" se sen-
tará diante de um impressionante gerador de cho-
ques. O painel de instrumentos consiste em 30 chaves 
elétricas dispostas em linhas horizontais. Cada chave 
está claramente rotulada com uma designação de vol-
tagem, indo de 15 até 450 volts. As indicações seguin-
tes estão claramente indicadas por grupos de quatro 
chaves, indo da esquerda para a direita: Choque 
Leve, Choque Moderado, Choque Forte, Choque 
Muito Forte, Choque Intenso, Choque de Extrema 
Intensidade. Perigo: Choque Crave (duas chaves 
após esta última indicação estão marcadas simples-
mente XXX). 

Quando uma chave é acionada uma lâmpada piloto 
correspondente a cada chave é acesa em vermelho 
brilhante; ouve-se uma campainha elétrica; uma luz 
azul, rotulada "amplificador de voltagem", pisca; o 
dial do medidor de voltagem corre para a direita; e 
soam vários cliques de relês. 

O canto esquerdo do gerador, no alto, tem a eti-
queta: GERADOR DE CHOQUE TIPO ZLT, DYSON 
INSTRUMENT C O M P A N Y W A L T H A M , MASS. 
CAPACIDADE DE 15 A 450 VOLT. 

Cada "professor" recebe uma amostra de choque 
de 45 volts do gerador, antes de começar a experien-

cia. O "aluno" ou "vítima" é, naturalmente, um ator 
que não recebe choque nenhum. O objetivo da 
experiência é ver até onde uma pessoa irá, numa 
situação concreta e mensurável, na qual é ordenada a 
infligir dor crescente numa vítima que protesta. 

O conflito cresce quando o homem que recebe 
choques mostra que está se sentindo mal. Aos 75 volts 
ele geme; aos 120 volts reclama alto; aos 150, pede 
para ser liberado da experiência; à medida que a vol-
tagem cresce seus protestos tornam-se mais veemen-
tes e emocionais. Aos 285 volts sua resposta pode ser 
descrita apenas como um grito de agonia. Pouco 
depois ele já não emite som nenhum. 

Para o "professor" a situação rapidamente ganha 
uma tensão opressiva. Não é um jogo para ele; o con-
flito é intenso e óbvio. O sofrimento manifesto do 
"aluno" pressiona-o para que desista; mas cada vez 
que ele nesita em aplicar um choque, o cientista 
ordena-lhe que continue. Para se livrar dessa situa-
ção, o "professor" precisa adotar uma clara atitude de 
rompimento com a autoridade. 

Cretchen Brandt (o nome foi trocado por motivos 
éticos) é uma atraente médica de 31 anos de idade 
que trabalha em Yale. Ela chegou da Alemanha há 5 
anos. 

Em várias ocasiões, quando o "aluno" reclama, eia 
volta-se calmamente para o cientista e pergunta: 
"Devo continuar?". E prontamente volta a sua mesa 
quando o cientista manda que continue. Na aplicação 
ao choque de 210 volts, ela vira para o cientista e 
declara com firmeza, "Bem, sinto muito, mas acho 
que não devemos continuar". 

CIENTISTA: A experiência exige que voce continue 
até que ele tenha aprendido todos os pares de pala-
vras corretamente. 

BRANDT: Ele tem um problema de coração, sinto 
muito. Ele lhe disse isso antes. 

CIENTISTA: Os choques talvez sejam doloridos mas 
não são perigosos. 

BRANDT: Bem, sinto muito, mas acho que quando 
os choques são assim contínuos, são perigosos. Per-
gunte-lne se ele quer desistir, é a vontade dele. 

CIENTISTA: É absolutamente essencial que conti-
nuemos... 

BRANDT: Gostaria que perguntasse a ele, viemos 
aqui de livre e espontânea vontade. Elelhe disse que 
tinha um problema cardíaco, sinto muito. Não quero 
ser responsável por nada que venha acontecer com 
ele. Aliás, eu não gostaria que fizessem isso comigo. 

CIENTISTA: Voce não tem outra escolha. 
BRANDT: Eu acho que estamos aqui por nossa von-

tade. Não quero ser responsável por nada que acon-
teça a ele. Por favor entenda isso. 

Ela se recusa a ir adiante e a experiência está termi-
nada. 

A mulher é firme e resoluta através de toda a expe-
riência. Sua entrevista indica que nunca ficou tensa 
ou nervosa, e isso corresponde a sua experiência con-
trolada durante o teste. Ela sente que o último choque 
que aplicou no "aluno" foi extremamente doloroso e 

repete que "não queria ser responsável por nenhum 
mal que viesse a acontecer a ele". 

O comportamento honesto e atencioso da mulher 
no teste, a falta de tensão e o controle total sobre os 
seus próprios atos, parecem fazer da desobediência 
um fato simples e racional. Seu comportamento é a 
expressão correta do que previ que constataria em 
todos os terstados. 

Antes de começar a experiência, fui ouvir o palpite 
de vários tipos de pessoas sobre os resultados - psi-
quiatras, estudantes, adultos da classe média, estu-
dantes graduados e catedráticos de ciências comporta-
mentais. Com incrível unanimidade eles prognostica-
ram que virtualmente todos os testados se recusariam 
a obedecer o cientista. Os psiquiatras, especificamen-
te, previram que a maioria dos testados não iria além 
dos 150 volts, quando a vítima fizesse o primeiro pedi-
do para ser liberada. Eles esperavam que apenas 4% 
chegariam aos 300 volts, e que apenas uma minoria 
patológica - por exemplo 1/1000 - aplicaria o maior 
choque do painel. 

Essas previsões estavam totalmente erradas. Dos 40 
testados na primeira experiência, 25 obedeceram a$ 
ordens do cientista até o final, punindo a vítima até 
alcançar o choque mais potente indicado pelo painel. 
Depois que os 450 volts foram aplicados 3 vezes, o 
cientista suspendeu a sessão. Muitos "professores" 
obedientes, soltaram então, suspiros de alívio, franzi-
ram as sobrancelhas, esfregaram os olhos, ou nervo-
samente acenderam um cigarro. Outros demonstra-
ram ainda mínimos sinais de tensão, do começo até o 
fim. 

Quando o primeiro dos testes foi realizado, foram 
usados estudantes de Yale como "professores", e cer-
ca de 60% foram completamente obedientes. Um 
colega meu imediatamente minimizou o resultado 
dizendo que os estudantes de Yale são altamente 
agressivos, um bando de jovens competitivos que 
pisam na cabeça uns dos outros à menor provocaçao. 
Ele me assegurou que quando testasse pessoas "co-
muns", os resultados seriam bem diferentes. A medi-
da que passamos dos estudos-piloto à série de expe-
riências regulares, foram contratadas pessoas de 
todas as camadas sociais da vida de New Heaven: pro-
fissionais liberais, executivos, desempregados e 
operários. O resultado da experiência foi o mesmo 
que havíamos observado entre os estudantes. 

Além do mais, quando as experíncias foram repeti-
das em Princeton, Roma, Munique, África do Sul e 
Austrália, o nível de obediência foi invariavelmente 
um tanto maior do que o verificado na pesquisa rela-
tada neste artigo. Um cientista de Munique constatou 
que os 85% dos testados foram obedientes. 

As reações de Fred Prozi, embora mais dramática 
que as da maioria, ilustram os conflitos sentidos por 
outros de forma menos visível. Com cerca de 50 anos 
de idade, e desempregado na época das experiência, 
ele é do tipo bonachão, embora levemente dissoluto 
na aparência e com o costume de esmurrar as pessoas 
mais ou menos corriqueiramente. Ele começa a ses-



- Alguma coisa está 
acontecendo com esse,ele 
não responde nem nada. 
- Continue usando a chave 
de 450 volts, por favor. 

são normalmente mas torna-se tenso à medida em 
que prossegue. Após aplicar o choque de 180 volts, 
ele se remexe na cadeira, sacode a cabeça e dirige-se 
ao cientista em tom agitado: 

PROZI: Eu não agüento. Não vou matar esse 
homem aí. O senhor não ouve ele gemendo? 

CIENTISTA: Como eu lhe disse antes, os choques 
podem ser dolorosos, mas... 

PROZI: Mas ele está gemendo. Ele não agüenta. O 
que vai acontecer com ele? 

CIENTISTA: (sua voz é paciente, frise-se). A expe-
riência exige que o senhor continue, professor. 

PROZI: Áaah, mas unh, eu não vou machucar esse 
homem doente aí - tá entendendo? 

CIENTISTA: Agradando ou não ao aluno, devemos 
continuar, até o último par de palavras. 

PROZI: Me recuso a assumir a responsabilidade. 
Ele está gemendo! 

CIENTISTA: É absolutamente essencial que conti-
nue, Prozi. 

PROZI: (indicando as perguntas ainda por fazer) 
Ainda há muitas per aqui, quero dizer, Jesus, se ele 
responde alguma errado, ainda tem muitas delas. 
Quero dizer, quem vai assumir a responsabilidade se 
alguma coisa acontece a esse cavalheiro? 

CIENTISTA: Eu sou o responsável por qualquer coi-
sa que aconteça a ele. Continue por favor. 

PROZI: Tá bom (consulta a lista de palavras). As 
próximas, são "lento, caminhar, caminhão, dança, 
música". Responda por favor, (uma campainha indica 
que o "aluno" marcou a resposta) ERRADO. 195 volts. 

Dança". (Zumpfff). 
ALUNO: (gritando) M e soltem daqui! Meu cora-

ção! (o professor olha para o cientista) 
CIENTISTA: Continue, por favor. 
ALUNO: (berrando) Me soltem daqui! Vocês não 

tem o direito de me manter aqui! M e deixem sair. O 
meu coração! Me soltem! 

PROZI: (sacode a cabeça, tamborila na mesa nervo-
samente) Veja ele está mal, não está ouvindo? Deus, 
eu não sei não... 

CIENTISTA: A experiência exige que... 
PROZI: (interrompendo) Eu sei que exige, senhor, 

masquerodizer-humh! Ele não sabe o que está rece-
bendo. Está chegando aos 195 volts (a experiência 
continua, vai aos 210 volts, 225, 240, 255, 320 volts, 
ponto no qual Prozi, com alívio evidente, termina a 
lista. 

CIENTISTA: Você vai ter que voltar ao começo des-
ta última página novamente, até que ele aprenda 
todas direitinno. 

PROZI: Ah, não! Eu não vou matar esse homem! O 
senhor quer dizer que eu tenho que aumentar ainda 
mais? Não senhor, ele está gemendo ali. Eu não vou 
meter um 450 volts nele. 

CIENTISTA: A experíncia exige que continue. 
ALUNO: Ohhhhn! M e recuso a continuar respon-

dendo (gritando seguidamente e agora) M e soltem 
daqui! Não podem me segurar mais aqui. M e soltem! 
Me soltem! Me soltem já daqui! 

CIENTISTA: Continue. A próxima palavra é "ver-
de", por favor. 

PROZI: Verde - grama, chapéu, tinta, maçã. (Não 
acontece nada). A campainha de resposta não soua. 
Apenas um melancolico silêncio) 

PROZI: Não acho que ele vá responder. 
CIENTISTA: Se o aluno não responde num tempo 

razoável, mais ou menos 4 ou 5 segundos, considere a 
resposta errada. E siga o mesmo procedimento que 
tem seguido para respostas erradas. Diga "errado", 
diga-lhe o número de volts, aplique-lhe a punição e 
leia para ele a resposta correta. Continue, por favor. 

PROZI: "Verde - grama, chapéu, tinta maçã. Res-
ponda, por favor, (mais silêncio). 

CIENTISTA: Siga com o procedimento, por favor. 
PROZI: 315 volts. A resposta é "tinta". (Zzumpf!) 
ALUNO: Ohh! Oooohh! 
PROZI: (pulando a resposta): A próxima... 
ALUNO: Me recuso a responder!... 
PROZI: Você tem que responder! Você toma um 

choque, se não responder! (a experiência continua, 
com o aluno se recusando a responder e, finalmente, 
parando até com gemidos e lamentações. Aos 375 
volts o "professor" se levanta). 

PROZI : Eu acho gue está acontecendo alguma coi-
sa com este cara. Nao estou recebendo nenhuma res-
posta. Ele está gemendo na última voltagem. Não dá 

para o senhor dar uma checada nele e ver se está tudo 
okey, por favor. 

CIENTISTA: (com a mesma desinteressada calma): 
Não, uma vez que começamos. Por favor, continue, 
Professor. 

PROZI: (senta e suspira profundamente): "Frio -
dia, sombra, água, pintura". Responda, por favorf 
Você está bem aí? Você está bem. 

CIENTISTA: É favor continuar, Professor. Continue, 
por favor. (O professor puxa a chave. Zzmpf!) 

PROZI: (Contorcendo-se na cadeira): Alguma coi-
sa está acontecendo com este homem aí. (se remexe). 
Próxima. "Baixo - dólar, gravata, lua, pintura", (reme-
xendo-se de novo). Alguma coisa está acontecendo 
com este homem. É melhor examiná-lo, meu senhor. 
Ele não responde, nem nada. 

CIENTISTA: Continue, prossiga, por favor. 
PROZI: O senhor aceita esta responsabilidade 

toda? 
CIENTISTA: A responsabilidade é minha. Exata-

mente. Por favor, continue, (o testado volta à lista, 
começa a correr com as palavras, lendo o mais rápido 
que pode, palavras até os, 450 volts). 

PROZI: Pronto, acabou. 
CIENTISTA: Continue usando a chave de 450 para 

cada palavra errada. Continue, por favor. 
PROZI: Mas eu não estou obtendo resposta nenhu-

ma! 
CIENTISTA: Siga, por favor. A próxima palavra é 

"branco". 
PROZI: Por favor, o senhor não acha que devia dar 

uma olhada nele? 
CIENTISTA: Não, uma vez que a experiência foi 

começada. 
PROZI: E se ele morrer aí? (gesticula apontando 

para a cadeira elétrica). Quero dizer que ele me disse 
não poder suportar choques, senhor. Não quero ser 
mal-educado, mas acho que o senhor devia dar uma 
olhada nele. Tudo o que o senhor precisa fazer é dar 
uma olhada nele. Tudo o que o senhor precisa fazer é 
dar uma olhada na porta. Não estou recebendo 
nenhuma resposta. Alguma coisa deve estar aconte-
cendo a esse cavalheiro, senhor. 

CIENTISTA: Devemos continuar. Siga, por favor. 
PROZI: Como, continuar? Dando a ele o quê? 450 

volts? 
CIENTISTA: É isto mesmo. Continue. A próxima 

palavra é "branco". 
PROZI: (agora em tom furioso): "Branco, nuvem, 

cavalo, pedra, casa". Responda, portavor. A resposta 
é cavalo. 450 volts. (Zzzumpf!) Próxima palavra, "SA -
CO; PINTURA; MÚSICA; PALHAÇO; GAROTO" . A 
resposta é pintura (Zzumpf!). 450 volts. Próxima pala-
vra, "Curto - sentença, cinema..." 

CIENTISTA: "Desculpe, Professor. Teremos que 
interromper a experiência. 

Morris Braveman, outro que foi testado, é um assis-
tente social de 39 anos de idade. Ele parece mais velho 
do que é por causa da careca e do ar grave. Suas 
sobrancelhas são carregadas, como se toda a carga do 
mundo estivesse sobre seus ombros. Ele parece inteli-
gente e interessado. 

Quando o aluno se recusa a responder e o cientista 
diz a Braverman para ameaçá-lo, que a falta da respos-
ta é o equivalente a uma resposta errada, Braverman 
acata a ordem ao pé da letra. Antes de aplicar 300 
volts, ele afirma gravemente à vítima, "senhor Walla-
ce, seu silêncio tem que ser considerado como uma 
resposta errada". Depois aplica o choque. Ele se 
oferece medrosamente para trocar de lugar com o 
aluno, depois pergunta ao cientista: " tenho que 
seguir estas instruções literalmente?" Fica satisfeito 
com a resposta de que deve segui-las. Sua maneira 
educada e autoritária de falar é enormemente preju-
dicada pela risada ofegante. 

As anotações do cientista sobre o senhor Braver-
man durante os últimos poucos choques são: 

Quase estoura agora cada vez que aplica um cho-
que. Fica vermelho de tanto sufocar a risada. 

Piscando, tentando esconder o rosto com as mãoj, 
ainda rindo. Não consegue mais controlar a risada a 
esta altura, não importa o que faça. 

Cerrando os punhos, batendo-os na mesa. 
Na entrevista após a sessão, o senhor Braverman sin-

tetiza a experiencia com fluência e inteligência 
impressionantes. Ele tem a impressão que a experiên-
cia talvez tenha sido planejada agora também para 

"testar os efeitos no "professor", num papel essen-
cialmente sádico, bem como as reações de um estu-
dante numa situação de aprendizado autoritária e 
punitiva. 

Quando perguntado quão doloroso foram os últi-
íos poucos choques aplicados no aluno, ele afirma 

que o mais forte dos que existemna escala não é con-
veniente/onde o painel diz EXTREMAMENTE DOLO-
ROSO). É quase impossível analisar sua enorme cal-
ma durante a entrevsita. Nos termos mais tranqüilos, 
ele fala sobre sua violenta tensão interna. 

CIENTISTA: A que ponto o senhor se sentiu mais 
tenso ou nervoso? 

BRAVERMAN: Bem, quando ele começou a chorar 
de dor e eu percebi que estava sendo ferido. Isso 
piorou quando ele simplesmente se bloqueou, recu-
sando-se responder. E ali estava eu. Sou uma boa pes-
soa, eu acho, ferindo alguém enuma situação que me 
parecia maluca... E no interesse da ciência, a gente 
acaba indo até o fim. 

Quando o entrevistador fala sobre os aspctos gerais 
da tensão, Braverman, espontanéamente menciona 
sua risada. 

"Minhas reações foram horrivelmente esquisitas. 
Eu não sei se o senhor estava me obsedrvando, mas 
minhas reações eram de dar risadinhas e de tentar 
esconder um riso maior. Normalmente, eu não sou 
assim. Essa foi uma reação inusitada dentro de uma 
situação totalmente impossível. Isso de eu ter que 
ferir alguém. E me sentindo sem ajuda e apanhado 
numa circustância da qual não podia sair e onde não 
podia ajudar o aluno. Isso me deixou pior." 

O sen hor Braverman, como todos os testados, rece-
beu informações dos reais propósitos e natureza da 
experiência. Um ano mais tarde, respondendo a um 
questionário, ele afirmou que aprendera algo de 
grande importância pessoal: " O que me atingiu foi 
que eu podia possuir esta capacidade de obediencia e 
submissão a uma idéia central, isto é, o valor de uma 
experiência sobre a memória, mesmo depois de ficar 
claro gue a aceitação desse valor se dava ás custas da 
violaçao de outro valor, isto é, não fira ninguém que 
não esteja ferindo e indefeso. Como diz minha 
mulher, "você pode se chamar a si mesmo de Eich-
mann". Espero agir mais positivamente diante de 
qualquer conflito de valores que encontrar". 

A ETIQUETA DA SUBMISSÃO 
Uma interpretação teórica deste comportamento 

conclui que todas as pessoas abrigam instintos pro-
fundamente agressivos, continuamente pressionados 
para virem à tona, e essa experiência fornece uma jus-
tificativa institucional pára a liberação desses impul-
sos. De acordo com este ponto de vista, se uma pessoa 
é colocada numa situação na qual tem completo 
poder sobre outro indivíduo, que ela pode punir tan-
to quanto queira, tudo o que é sádico e bestial no 
homem vem à tona. O impulso de aplicar choques 
na vítima é visto como derivado de tendências agres-
sivas potentes, que são parte da vida motivacional do 
indivíduo, e a experiência - porque fornece legitimi-
dade social - simplesmente abre porta para sua mani-
festação. 

Tornou-se vital, portanto, comparar a atitude do 
testado quando sob ordens e quando lhe fosse permi-
tido escolher a intensidade do choque. 

O procedimento foi idêntico à nossa experiência-
piloto, exceto que se disse ao "professor" que ele 
estava livre para selecionar qualquer intensidade de 
choque, em qualquer dos julgamentos. (O cientista 
recebeu choques para provar ao "professor" que este 
poderia usar a mais alta intensidade do gerador, a 
mais baixa, as médias ou qualquer combinação de 
intensidade). Cada testado procedeu a 30 julgamen-
tos críticos. Os protestos do aluno foram coordena-
dos à intensidade dos choques padronizados - o pri-
meiro gemido vindo ao 75 volts, o primeiro protesto 
veemente a 150 volts. 

A média de choque usada durante os 30 julgamen-
tos críticos, foi menos que 60 volts - a mais baixa do 
que oponto no qual a vítima mostrou os primeiros 
sinais de mal-estar. 3 dos 40 testados não foram alem 
da mais baixa intensidade do painel, 28 não passaram 
de 75 volts e 38 não ultrapassaram os 150 volts, após o 
primeiro grito de protesto. 2, porém, forneceriam a 
exceção, aplicando acima de 325 e 400 volts, mas o 
resultado médio foi de que a grande maioria das pes-



- Continuar com 450 volts? 
- É isso mesmo, continue! 
- Ok! (furioso) 450 volts! 
- Desculpe, teremos que 
interromper a experiência. 

soas aplicou choques muito baixos, geralmente 
indolores, quando a opção era explicitamente 
para aumentá-los. 

Esta circunstância da experiência enfraquece outra 
explicação comumente aceita sobre o comportamen-
to testado - de que aqueles que aplicam choques na 
vitima em intensidade alta, vêm somente da pacela 
sádica da sociedade. Se se considerar que quase 2 
terços dos participantes caem na categoria de "oberdien-
tes", e que eles representavam pessoas comuns -
isto é operários, executivos e profissionais liberais - o 
argumento tornava-se muito frágil. Na verdade, isso 
lembra muito um ponto levantado por Hannah 
Arendt, em seu livro "Eichmann em Jerusalém", de 
1963. Arendt argumentou que os esforços da acusação 
para classificar Eichmann como um monstro-sádico, 
estavam errados na essência, e que elegeria mais um 
burocrata sem inspiração que simplesmente sentava 
na sua cadeira e fazia o seu trabalho. Por expressar 
essa opinião, Arendt transformou-se em alvo de con-
siderável escárnio, mesmo de calúnias. De alguma 
forma, sentiu-se què a obra monstruosa praticada por 
Eichmann requeria uma personalidade distorcida, 
brutal, a encarnação do mal. Para testemunhar cente-
nas de pessoas comuns sendo submetidas à autorida-
de em nossas próprias experiências, devo concluir que 
a concepção de Arendt sobre a trivialidade do mal 
chega mais próxima da verdade que se possa ousar 
imaginar. A pessoa comum que durante a nossa expe-
riência applicou choaues na vítima, fez isso a partir de 
um senso de obrigação - uma impressão de seus 
deveres como testado - e não a partir de quaisquer 
tendencias peculiares. 

Esta é, provavelmente, a lição mais fundamental de 
nosso estudo: pessoas comuns simplesmente execu-
tando seus trabalhos, e sem nenhuma hostilidade par-
ticular, podem vir a ser agentes de um terrível proces-
so de destruição. Além cfisso, mesmo quando os efei-
tos destrutivos do seu trabalho, venham a ser patente-
mente claros, e pede-se a eles para praticar ações 
incompatíveis com os padrões fundamentais da 
moralidade, poucas pessoas relativamente têm a 
reserva necessária para resistir à autoridade. 

Muitas das pessoas eram de alguma forma, contra o 
que estavam fazendo, e muitas protestavam, mesmo 
enquanto obedeciam. Algumas estavam totalmente 
convencidas dos erros de suas ações, mas não conse-
guiam romper abertamente com a autoridade. Elas 
muitas vezes obtinham satisfação a partir de seus pen-
samentos e sentiam que - pelo menos intimamente -
estavam do lado dos anjos. Tentavam minimizar seu 
procedimento obedecendo ao cientista mas "apenas 
levemente", encorajando o aluno, e movendo os 
botões do gerador suavemente. Quando entrevista-
do, um deles diria, para se aliviar, que tinha consulta-
do seu humanismo e assim aplicado o mais curto cho-
que possível. Assumir o conflito dessa maneira era a 
maneira mais fácil do que se rebelar. 

A situação é montada de tal forma a que não haja 
possibilidade do "professor" parar de dar choques no 
aluno" sem violar as definições do cientista sobre 

sua própria competência. O testado teme parecer 
arrogante e mal educado, se desobedece. Embora 
essas emoções inibidoras pareçam pequenas, em 
relação a violência que está sendo aplicada no "alu-
no", elas aliviam a mente e o sentimento do testado, 
que se sentia muito mal diante da perspectiva de 
repudiar a autoridade à sua frente. (Quando a expe-
riência foi alterada de forma a que o cientista desse 
suas instruções por telefone, ao invés de pessoalmen-
te, só 1 terço das pessoas foram totalmente obedien-
tes até 450 volts). 
DEVE SER CONFLITO 

Os testados sentem satisfação ern infligir dor, mas 
eles geralmente gostam da sensação de estarem agra-
dando ao cientista sob circunstâncias difíceis. 
Enquanto aplicavam apenas choques leves, por sua 
própria iniciativa, uma variação experimental mos-
trou que, sob ordens, 30% deles estavam querendo 
soltar 450 volts mesmo quando tinham que forçar 
energicamente a mão do aluno sob o eletrodo. 

Bruno Batta é um operário de 37 anos de idade que 
tomou parte na variação que incluia o uso da força. 
Nasceu em New Heaven, seus pais na Itália. Ele tem 
uma expressão rude que pressupõe uma quase total 
falta de agilidade. Tem alguma dificuldade em domi-

nar o procedimento experimental e precisa ser corri-
gido pelo cientista várias vezes seguidas. 

Mostra-se agradecido pela ajuda, e também mostra 
disposição para fazer o que é pedido. Após o choque 
de 150 volts, Batta tem que forçar a mão do aluno na 
placa de choque, já que o aluno se recusa a fazer isso 
de livre e expontanea vontade. 

Quando o aluno emite a sua primeira queixa Batta 
não lhe dá atenção. Seu rosto mantém-se impassível 
como que para distanciar-se do comportamento erra-
do do aluno. Quando o cientista o instrui para forçara 
mão do aluno para baixo, ele assume uma atitude rígi-
da, mecânica. Ele testa o botão do gerador. Quando o 
botão falha, ele imediatamente força a mão do aluno 
na placa de choque. O aluno pede-lhe que pare com 
aquilo, mas com uma impassividade de robô, ele con-
tinua. 

0 que é extraordinária é sua aparente indiferença 
em relação ao aluno; ele não toma consciência do 
aluno como ser humano. Enquanto isso se relaciona 
com o cientista de forma cortês e submissa. 

Aos 330 volts, o aluno não só se recusa a tocar a cha-
pa elétrica, como também a responder qualquer coi-
sa. Irritado Batta volta-se para ele. "É melhor você res-
ponder e acabar logo.com isso. Não podemos ficar 
aqui a noite inteira'. Essas são as únicas palavras que 
ele dirige ao aluno no espaço de uma hora. E não fala-
rá mais nada com ele. A cena é brutal e deprimente, 
sua face, dura, impassível, mostrando total indiferen-
ça, enquanto domina os gritos do aluno e aplica-lhe 
choques. Ele não parece sentir nenhum prazer no ato 
em si, apenas uma surda satisfação em estar executan-
do o seu trabalho a contento. 

Quando aplica o choque de 450 volts, volta-se para 
o cientista: 'E de pois disso, Professor?" Seu tom é 
respeitoso e expressa sua vontade de ser uma cobaia 
que coopera, em contraste com a obstinação do alu-
no. 

Ao final da sessão, ele diz ao cientista como se sen-
tiu honrado por tê-lo auxiliado. E num momento de 
arrependimento: "Sinto muito, professor, que não 
tenha saido tudo perfeito". 

Ele fez o melhor possível. E honestamente. Foi ape-
nas o comportamento deficiente do aluno que não 
permitiu que a experiência fosse perfeita. A essência 
da obediência é que uma pessoa veja a si própria 
como um instrumento para defender a vontade de 
outra pessoa. Assim ele não é mais responsável pelos 
próprios atos. Uma vez que essa substituição de opi-
nião crítica ocorre, todos os outros mecanismos da 
obediência se desenvolvem. A conseqüência mais 
profunda: a pessoa sente responsabilidade em rela-
ção à autoridade que a dirige, mas não sente respon-
sabilidade em relação à autoridade que a dirige, mas 
não sente responsabilidade para com o conteúdo das 
ações ordenadas pela autoridade. A moralidade não 
desaparece, ela adquire um enfoque radicalmente 
diferente: a pessoa subordinada sente vergonha ou 
orgulho, dependendo se desempenhou bem ou mal 
as ações ordenadas pela autoridade. 

A linguagem fornece numerosos termos para pre-
cisar esse tipo de moralidade: lealdade, dever, disci-
plina, todos são termos saturados de significado 
moral. Eles se referem a correção com a qual uma pes-
soa cumpre suas obrigações para com a autoridade. A 
mais freqüente defesa, usada por um indivíduo que 
tenha praticado um ato extremamente mau sob o 
comando de uma autoridade, é a de que ele simples-
mente cumpriu com o seu dever. Usando essa defesa, 
o indivíduo não está levantando uma álibi preparado 
para aquele episódio, mas sim relatando honesta-
mente a atitude psicológica induzida pela submissão 
à autoridade. 

Para uma pessoa se sentir responsável por seus atos, 
ela deve ter consciência de que a atitude veio do seu 
"íntimo". Na situação que estudamos, as coisas 
tinham exatamente a visão oposta de suas ações como 
originadas nas razões de outra pessoa. Durante as 
experiências, os testados cobaias diziam freqüente-
mente, "Se fosse por mim, eu não a aplicaria choques 
em nenhum aluno". 

Chegamos a algumas conclusões: 
1 - A presença física do cientista tem relação decisi-

va com a autoridade. A obediência caía sensivelmen-
te quando as ordens vinham por telefone. Mas o cien-
tista quase sempre convencia uma cobaia desobe-
diente, assim que voltava ao laboratório. 

2 - O conflito de autoridade compromete seria-
mente a ação. Quando 2 cientistas de status igual, 
ambos sentados nas mesa de comando, dão ordens 
contraditórias, nenhum choque é aplicado. 

3 - A ação rebelde de um cobaia debilita seriamen-
te a autoridade. Numa variação da experiência, junta-
mos para os testes 3 "professores" - 2 atores e 1 cobaia 
real. Quando os 2 atores desobedeceram o cientista e 
se recusaram a ir além de uma determinada intensida-
de de choques, 36 ou 40 cobaias juntaram-se aos par-
ceiros desobedientes e também recusaram. 

Citarei uma variação final da experiência que 
representa um dilema que é mais comum nodia-a-dia 
dos homens comuns. O cobaia não precisava puxar a 
alavanca que dava choques no aluno. Ele simples-
mente deveria'cuidar de uma mesa auxiliar, aplicando 
o teste das palavras, enquanto outra pessoa aplicava a 
alavanca dos choques. Nesta situação, 37 de 40 "alu-
nos" continuaram até a intensidade mais elevada de 
choques. Presumivelmente eles desculpavam seu 
comportamento dizendo que a responsabilidade era 
realmente do homem que puxava a alavanca. Isto tal-
vez ilustre um comportamento típico de uma socie-
dade complexa: é fácil ignorar a responsabilidade 
quando alguém é apenas um elo intermediário numa 
cadeia de ações. 

O problema da obediência não é totalmente psico-
lógico. A forma e formação da sociedade e a maneira 
como ela se desenvolve tem muito a ver com,isso. 
Houve tempo, talvez, em que as pessoas conseguiam 
dar uma resposta totalmente humana a qualquer 
situação, porque estavam totalmente envolvidas 
naquilo como seres humanos. Mas assim que houve 
uma divisão de trabalho, as coisas mudaram. Além de 
certo ponto, com as pessoas assumindo trabalhos 
muito especializados, uma pessoa não consegue ver a 
situação por inteiro, mas apenas pequena parte dela. 
Assim, ela é incapaz de agir sem algum tipo de autori-
dade, de direção. As pessoas clamam por autoridade, 
mas fazendo isso se alienam de suas próprias ações. 

Mesmo Eichmann ficava enojado quando excursio-
nava pelos campos de concentração. Mas, enquanto 
tinha apenas que sentar numa cadeira e remexer com 
papéis, estava tranqüilo. Ao mesmo tempo, o homem 
que realmente soltava a Cyclon-b nas camaras de gás 
do campo de concentração podia justificar seu com-
portamento, afirmando estar seguindo ordens supe-
riores. 

Assim há uma fragmentação do ato humano total: 
r n inguém é confrontado com as conseqüências desua 
! própria decisão de executar um ato mau. Talvez esta 

seja a característica mais comum do mal socialmente 
organizado na sociedade moderna. 



"Não existe nenhum 
termo adequado em inglês 
para o que eu vou dizer 

agora: au revoir!" 
(Richard M. Nixon, Casa Branca, agosto de 1974) 
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2050 
Os que vão morrer 

Eu. Meus filhos todinhos. 
Meu pai. Idem minha mãe. 
Meus avós que restam. Opresi-
dente da República. Cnarles 
Chaplin. 270 milhões de brasi-
leiros, todos os maiores artistas 
vivos que você conhece, sem 
contar você. 

Vai morrer o Papa algumas 
vezes, vão morrer milhões de 
fiéis, a Sophia Loren vai morrer, 
também o Drummond, o 
Nixon, a Golda, o Gato Barbie-
ri, o Grande Otelo,,o Nelson 
Rodrigues, a Elke Maravilha, o 
Gil. Todos os ministros de Esta-
do vão morrer, na França. E 
vários imperadores ainda por-
ventura existentes. 

I bilhão e meio de chineses 
280 milhões de franceses 
430 milhões de americanos 
I I milhões de uruguaios 
48 milhões de argentinos 

(inclusive Perón) 
1 bilhão e 200 mil indus 
Enfim, trata-se de genocí-

dios. 
Vão morrer: (faça sua listinha 

particular; bom divertimento). 

Mylton Severiano da Silva 

ANÚNCIOS FÚNEBRES 

t J. D. PERÓN 

Os editores e funcionários da Ex-Editora cumprem o 
dever de comunicar o falecimento. 

t H. KISSINGER 

Os editores e funcionários da Ex-Editora cumprem o 
dever de comunicar o falecimento. 

PROCESSO 
Foi você, seu filho, 
(soa um tapa, voa uma pata) 
Seu pai, sua mãe, seu amigo, 
(e o fio corre para a tomada) 

Foi você, seu cão 
(a mão no interruptor) 
Sua namorada, seu irmão, 
(o murro, o urro ininterrupto) 

Foi você, seu mal-
dito, foi seu sangue 
vermelho, (água, sal, 
o mergulho no tanque) 

Foi você, sua mão, seu olho, 
sua unha, seu dente, seu corpo, 
seu pulso sem impulso, seu lábio roxo, 
seu coração sem ação, 

seu morto. 

Otonie l Santos Pereira 



A fábrica Chisso, em Minamata, Japão, atira suas águas usa-
das, na baía onde os pescadores sempre pescaram. Conten-
do mercúrio, as águas da Chisso fizeram surgir uma nova 
doença: a "Minamata", que cega, paralisa, mata. Alguns 
médicos dizem que 10 mil pessoas ainda estão por morrer, 
de Minamata. 



A fábrica Chisso, jogando mercúrio nas 
águas, criou a doença "Minamata" a partir 
de 1953. A doença: " U m entorpecimento 
dos membros e lábios; falta de visão; a fala 
fica difícil; e o cérebro, esponioso". O mer-
cúrio, segundo os médicos, se acumula na 
placenta das mães sadias. Mas a "Minama-
ta" levou 6 anos para ser reconhecida pela 
medicina e até hoje não há qualquer docu-
mento oficial que indique a existência de 
mercúrio nas áçuas da baía. Em 20 de março 
de 1973, 127 vítimas venceram um processo 
e a Chisso foi condenada a pagar 5,8 
milhões de dólares. Os doentes e os mortos 
foram as peças desse processo. Kemichi Shi-
mada é um bom presidente da Chisso: visi-
tou os doentes, ajoelhou-se muitas vezes, 
rezou sobre túmulos. Mas nas*assembléias 
com os parentes das vítimas, foi incansável: 
"A Chisso não pode pagar tudo". 

Foram necessários 20 anos para se sabera 
verdade sobre Minamata. Tempo em que 
não foi possível fazer nada, além de autop-
siar os cérebros atrofiados. Como o do sr. 
Hayashide, da cidade de Akasaki, próxima 
de Minamata, que agoniza nos braços de 
sua mulher. Ele pegou a doença em 1953 e, 
morto, se tornou prova do processo contra 
a Chisso. Hoje, os pescadores da baía, mais 
de 5 mil, fazem um bloqueio de seus barcos 
e da pesca. Exigem novas investigações 
sobre o conteúdo das águas assassinas da 
Chisso. Os peritos negam que as águas con-
tenham mercúrio. O que elas cont.êm, 
então? 



MINA 
MATA A adolescente Tomoko Uemura é, 

na definição de um médico, "um 
legume humano": ficou doente no 
ventre da mãe, jamais enxergou, 
nunca falou, apenas se mexe. Tomo-
ko não tem consciência nem mesmo 
de aue existe, nem chega a ser uma 
adolescente. Vítima da Chisso, "vi-
ve" nos braços de sua maê. 

O diálogo entre a Chisso e os 
parentes de suas vitimas até hoje se 
mantém sem qualquer solução final. 
Além das reuniões-maratonas, dos 
protestos, as passeatas com os mor-
tos-retrato são uma forma de cobrar 
o que realmente jamais a Chisso 
poderá pagar. 

Minamata, além do nome do anti-
go povoado de pescadores e de uma 
nova doença, capaz ainda de matar 
milhares de pessoas, virou filme-
documentário. Exibido em Paris, o 
documentário de Moriaki Tsuchi-
moto levou inquietação aos france-
ses. Alguém constatou que as águas 
do Reno carregam mercúrio. "Não 
há nada em comum entre o Japão e a 
Alsácia", disseram alguns. "Há pelo 
menos 3 coisas: a presença do mer-
cúrio, dos trustes e do desleixo do 
governo", responderam outros. 
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quando aparece algum jornalista querendo falar 
com David Carradine, o Kung Fu. O novo deus da 

televisão ocidental vive no alto de uma montanha e não 
esconde que planta no próprio quintal de casa 

a maconha que consome. Caratê? judô Kung-fu? 
David nunca lutou nada disso: 

"Uh, é um barato, meu! num sei lutar picas, saca? 
É tudo fajuto, saca?" Nosso herói desta Quarta 

Nobre na Rede Globo, 21 horas, 
se acha um novo Guevara e odeia televisão! 



KUNG. 
FUMACE 

TEXTO DE TOM BURKE 
"Daí ele diz ao Times que planta seu 

fumo no próprio quintal! Depois dessa 
lamentação em voz baixa, o conservadís-
simo produtor de TV, os cabelos longos 
bem cuidados, barba ruiva grande, lan-
çou um olhar arregalado para a piscina 
ao Beverly Hills Hotele colocou uma das 
mãos sobre o copo de Margarita, como 
se o estivesse silenciando. "O Times", 
diz ele, "saca essa/"Tínhamos queimado 
dois cigarrinhos "colombianos no cami-
nho para cá, em seu Mercedes, e agora, 
após três drinques e mais um sub-reptí-
cio cigarrinho passado por baixo da 
mesa, sufocando pelo ar abafado da pis-
cina aquecida, seu machismo estimula-
do pelos cigarros arrefeceu. "Babe", 
começa ele agora - em vez de usar 
"Man , - gesticulando a esmo, "Ouça, 
babe, o que eu estou querendo dizer é 
que Denis Hopper e Peter Fonda já fize-
ram rebelião, isso é muito 1968; além do 
mais é muita estupidez, quando você 
vive num estado policial f... e o seu pas-
sador provavelmente é um tira disfarça-
do, você declarar ao Times que você 
planta, o seu fumo! Quer dizer, a ABC 
não está nem aí, eles conseguiram botar 
uma porcaria em 7? lugar de audiência. 
Eles jamais sonharam que Kung Fu ia vin-
gar, e agora estão amarrados nesse 
superstarhippie, e não param de dizer a 
ele "uh, David, você não poderia, uh, 
maneirar um pouquinho mais em seu, 
uh, comportamento público?" E eles 
jogam ele no show o e entrevistas de 
Cavett que ele foi fazer muito chapado. 
Cavett começa a suar, então aparece a 
garota de David, Barbara Hershey? Ela só 
trocou o nome para Barbara Seagull 
(Gaivota) - você ouviu essa já? - porque 
um pássaro morto dormiu com ela ou 
coisa parecida, e ela traz o bebê que eles 
batizaram de Free, Cavett fica mais páli-
do. Free começa a berrar e Barbara, 
diante das câmaras, abre o suéter e põe 
um pra fora e dá de mamar para ele, 
diante das cameras! Corte imediato para 
Cavett, que está verde, e diz " U h , cre io 
que acabamos de testemunhar algo iné-
dito na TV..." 

Esse é o tipo de cochicho acovardado 
que você ouve hoje dentro das vísceras 
da indústria da televisão (um espírito 
mais baixo que o do cinema, se é que isto 
é possível), sobre o sucesso de Kung Fu e 
a repentina cánonização de David Carra-
dine pela mass-media, a menos que você 
fale com a ABC, onde todo mundo está 
exultante como o que é um dos dois ou 
três maiores esdrúxulos sucessos da his-
tória da TV, como Laugh-ln e Sesame 
Street. Bem, apreensivamente exultan-
tes. Principalmente quando alguém 
pede uma entrevista com David Carradi-
ne. Do outro lado da linha telefônica há 
uma série de pigarros do pessoal de rela-
ções públicas; depois o empurra-
empurra: você tem que chamar Morty 
para resolver a coisa, e Morty apresenta-
o a Gordon, que explica que esse tipo de 
coisa geralmente é resolvida por Dave, 
ou então você devia procurar Sheldou, 
até a hora que não sobra ninguém e voce 
ouve : "Hmmm, naturalmente, isso pre-
cisa ser discutido... a orientação dos 
homens lá em cima é tão... naturalmen-
te, David vive muito simplesmente lá em 
cima em Laurel Canyon ligado à terra, 
um cara muito simples. Na o acho que 

você vá conseguir muita coisa. Você, 
hmmm, você não vai publicar nada 
sobre o que ele planta...? 

"Por que você simplesmente não tele-
fona para ele?" Impac iente , enquan to a 
rede de TV discute o caso, a genteprocu-
ra um orador de Canyon quase tao len-
dário em Laurel quanto o próprio Carra-
dine, um jovem candidato a escritor-
ator, chamado Michael Peito, que pare-
ce James Dean aos 20 anos se Dean tives-
se tido cabelos iguais a Julie Christie, e 
que trabalha para David no time de 
escritores-atores-carpinteiros errantes 
que a gente observará durante toda*a 
primavera, martelando taciturnamente 
sobre as vigas enegrecidas da velha e 
fantástica casa meio-queimada, que 
David comprou no pico da montanha 
mais alta de Laurel. "O número dele está 
aí na lista", diz Miehael, bucolicamente 
gentil. "Mas claro, é só discar, ele gosta 
oe estar em contato com as pessoas". 
Oh! O que dirá disso o conservadíssimo 
produtor de TV, quando lhe contarem: 

"Lindo! Perfeito, babe! O número na 
lista!" 

A conversa telefônica com David ten-
de à incoerência: "Yeh, man, uh, sába-
do... não, venha domingo... bem, uh, 
pah! A voz dele é um ronronar de gato, é 
defumada. 

O domingo chega escuro; no sul da 
Califórnia, um dia sem sol atinge a gente 
como a cegueira; é com receio que a 
gente sobe, por entre galhos agressivos, 
os 78 degraus de madeira, quebrados, 
até a desintegrada casa de fazenda, tam-

bém de madeira, que David está ocu-
pando até que a casa queimada esteja 
pronta. A porta antiga tem uma inscrição 
manuscrita, N Ã O DEIXE BLUEB ÍRD 
ESCAPAR, ELE ESTÁ N O CIO, e quem 
atende além de Bluebird, a cocker-spa-
niel, é Barbara Seagull, campestremente 
bonita, impassivelmente sorridente num 
velho suéter desabotoado, para alimen-
tar Free, que parece mamar perpetua-
mente. Barbara murmura coisas de boas 
vindas - na casa de David, às coisas pare-
cem ser murmuradas, em vez de ditas ou 
exclamadas - e saracoteia sob as vigas de 
toras cortadas a machado (por David) de 
empoeirado living, passa pelos móveis 
(um piano de meia cauda, um colchão 
de molas), até chegarmos à outra única 
dependência da casa, um quartinho 
contendo um arremendo de esteira 
oriental e David, de cócoras, à moda chi-
nesa, vestindo calças esfarrapadas e uma 
camisa careca de lã marrom, com um 
botão de latão de identificação de moto-
rista: 1950, CHAUFFEUR 29796. 

Embalando sua guitarra, ele arreganha 
um sorriso perto da cara do visitante e 
faz um aceno com a cabeça; nenhuma 
grosseria tipo aperto de mão é necessá-
ria neste dormitório. Barbara e o bebê 
dobram-se ao lado dele, Free babando 
animadamente sobre o pijama cor-de-
rosa, enquanto ouve enlevadam ente os 
arranhões e zumbidos saídos do instru-
mento de David, agarrado à guitarra e 
começando a cantar a canção-título de 
um filme independente que acaba de 
produzir e dirigir, estrelando ele próprio 

è Barbara: "You and me... that's how it's 
eorfaa be... from now on... "Cause that's 
the name of this song." Ele canta para 
Barbarai, embora não olhe para ela. 

Eventualmente, a gente tenta; numa 
pausa, introduzir a idéia de uma conver-
sa rudimentar; ele não rejeita nem resis-
te a isso, ignora-o, se arreganhando, 
balançando a cabeça, arranhando, zum-
bindo, eventualmente indo até o living 
para consuJtas com os atores-carpintei-
ros que parecem estV sempre entrando 
e saindo vagarosamér\te. Seu bizarro 
cachimbo doméstico, um fantástico car-
burador de lata, que ele próprio cons-
truiu, é passado entre os horriens, depois 
ele o traz para nós, no dormitório, sacu-
dindo suavemente a grande cabeça e 
piscando os curiosos olhos inchados. 
Após mais guitarra embalado pelo 
excepcionál cachimbo, ele começa a 
falar sobre a evoluçãodesse enigma, essa 
súbita lenda. Kung Fu, um velho roteiro 
retirado de uma estante poeirenta da 
Warners (que produz a série para a ABC) 
sobre esse jovem órfão, meio-chinês, 
meio-americano, chamado Kwai Chang 
Caine, que foi levado por monges budis-
tas a um templo shaolin na China, para 
ali aprender a antiga arte oriental ("ciên-
cia", diz o serviço de imprensa da War-
ners) do combate pessoal chamado 
Kung Fu (você quase pode ouvir os 
bocejos na mesa de discussão de progra-
mação da Warners). O jovem Caine mata 
por engano um príncipe de Casa Impe-
rial e, com a cabeça a prêmio, foge para a 
América, onde perambula no meio da 
corrida do ouro do Velho Oeste, desin-
teressado pelo ouro, defendendo os 
oprimidos e quase nunca sorrindo. (Bo-
cejo, arroto). Misteriosamente, talvez 
magicamente, Jerry Thorpe, jovem pro-
dutor contratado pela Warners-TV para 
desenvolver novos projetos, disse, ou 
bajulou ou hipnotizou o estúdio de for-
ma a que aquele roteiro resultasse num 
excelente filme-piloto. Cautelosamente, 
exibiram o filme, e a receptividade foi 
também excelente. Quando a série che-
gou a um ano de vida, a Warners estava 
estocando e distribuindo filmes Kung Fu 
baratos, na mesma base de confiança 
total com que o oriente estava fabrican-
do rádios transistorizados. 

"... Então minha cabeça foi ra pada", 
está contando David, "algunsdiás antes 
de eu ter ouvido qualquer coisa sobre 
esse roteiro. Um barato. Mas não era 
nada místico. Mora, eu tinha feito um ín-
dio num filme, e tinham riscado toda a 
minha cabeça, meu cabelo ficou todo 
fudido, então pensei que a única saída 
pra voltar a ter o cabelo normal era ras-
par a cabeça. Barbara mesma fez isso 
com essa... navalha. Depois peguei o 
roteiro de Kung Fu, um barato! Só que 
eu nunca pensei que esse Western chi-
nês realmente chegasse à TV. Fui falar 
com eles, de aualquer forma, e esse pro-
dutor, jerry Thorpe, ele vai até a Warners 
no seu Lincon Continental marrom cho-
colate, e está vestido de marrom choco-
late e carrega uma maleta marrom cho-
colate, um verdadeiro tipo de estúdio, 
um homem da companhia, e eu pensei: 
"Este homem é Satã! O Demônio!" 
Saca?" 

Suas mãos de presunto traçam peque-
nos golpes de caratê no ar, para reforçar. 



46 éé Eu estou, humm, tendo uma 
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da companhia, minha careca e tudo, e 
me querem para o papel, mas depois do 
encontro ouço dizer que um deles disse: 
"Mas olhem, ele é um toxicômano". Um 
barato! Na vez seguinte que apareci para 
falar com eles, eu não estava realmente 
alto, mas a intenção tinha sido de ficar 
chapado. Entrei nesse escritório de exe-
cutivos e me larguei no sofá de couro 
marrom, roncando. E eles ainda me con-
trataram..." 

A guitarra de novo. mais fumo. "Vou 
and me..."canta ele, docemente, despo-
jadamente, para Barbara. De repente, sai 
o sol, para nos lembrar de onde real-
mente estamos, em Hollywood, um 
lugar criado por um fenômeno não 
sonhado através de todos os séculos até 
este em que estamos. Por incrível que 
pareça, David está falando de novo, e 
espontaneamente: "Uh, eles me per-
guntaram no estúdio se eu sabia alguma 
coisa de, você sabe, caratê, judô, as artes 
marciais, a luta Kung-Fu. Eu disse pra 
eles: " P i cas " , e até hoje não sei picas. 
Depois que assinei e começou o espetá-
culo, eles tentaram achar alguns especia-
listas locais em Kung-Fu, - e tem montes 
deles em todo lugar hoje em dia - pra vir 
ajudar a gente mas elés recusavam, pen-

. savam que a gente fosse apenas uns pica-
retas comerciais. As pessoas que prati-
cam Kung-fu são muito delicadas, muito 
sérias. Daí, mora, é tudo fajuto, man as 
cenas de luta são, mora, coreografadas. 
Isto é, sou um dançarino..." 

Barbara vai atender o telefone, em 
seguida acena para David; estranhamen-
te, é um guri de 12 anos, de Massachusr 
setts, que conseguiu o número com a 
telefonista. David se arreganha no fone 
com esse adorador desconhecido: 
"Hey, man..." No meio da conversa, o 
garoto lhe pergunta se as lutas Kung-fu 
são reais ou falsas. "Yuh, bem, um monte 
de gente pergunta isso...". Suave, com 
tato, ele responde honestamente. Esta-
mos todos no living agora, menos Barba-
ra, que prepara um café na minúscula 
cozinha ao lado, murmurando algumas 
vezes lá de sua atravancada ilha feminina 
para a península maior masculina - onde 
os montanheses toscamente talhados, os 
atores-carpinteiros, esperam as próxi-
mas palavras de David. Eles são, a gente 
percebe, exatamente o tipo de entoura-
ge que costumava seguir Dennis Hopper 
quando, no final da década de 60, Hop-
per foi reverenciado com o novo Salva-
dor da mídia. 

Carradine fala! Da próxima vez que 
fala, não é na montanna, é lá embaixo, 
no mundo real, no restaurante dos exe-
cutivos da Warners. A maioria dos atores 
de seriados, mesmo os astros, não come 
aqui, mas David entra ingenuamente, 
descalço, como estava ha quatro minu-
tos lá atrás no cenário de Kung-Fu, a 
cidade do Oeste dos filmes, com seu 
grande armazém e sua oficina de ferrei-
ro de plástico, carinhosamente pintadas 
pelos derradeiros artesãos das belas-
artes, os decoradores de cenário, para 
parecer madeira rústica talhada. A gente 
assistiu às últimas tomadas da manhã, 
uma seqüência que será exibida semanas 
mais tarde, o familiar Confronto Kung Fu 
de Rua: Piscando inescrutavelmente, 
Caine encara ladrões de gado, ou assal-
tantes, ou magnatas de estrada-de-ferro 
montados em cavalos de estúdio. Um 
deles diz a David que eles sabem que foi 
um chino que roubou o carregamento 
de ouro e simultaneamente estuprou a 
srta. Ainsley. Ao que David, na pele de 
Caine, retruca que eles deviam dar aos 
operários da estrada-de-ferro menos 
horas de trabalho. O mais ignóbil dos 
magnatas desmonta num abrir e fechar 
de olhos e o ameaça com seu gordo 
punho, do qual Caine se afasta com dig-
nidade. Quando novamente ameaçado, 
ele sacode o antágonista no ar, depois de 
ter observado, como sempre, os ensina-
mentos do templo shaolin: Evitar, antes 
de lutar; mutilar antes de matar; humil-
dade, paciência, paz. 

Corta! Okay, pessoal, almoço rápido, 
próxima cena à uma hora; necessários à 
uma em ponto são o senhor Carradine, o 
senhor... Rindo, os atores se livram ime-
diatamente das roupas características, 
como marionetes desligadas dos fios; 
menos David, que parece livrar-se de 
Caine suavemente, para ir passando len-
tamente da austeridade ae caráter do 
personagem para o seu:prãípio, indefi-

nido. Ficou claro, olhandó-o no cenário, 
de algum jeito que nunca .é claro na tele-
visão: a maneira contemplativa , alta-
mente formal com que ele se move e fala 
quando representa Caine é intencional-
mente satírica um atravessado comentá-
rio cara-de-pau em cima do despropósi-
to da história e de seu papel. 

"Oh, yeah", diz ele quando menciono 
isso, rindo, balançando a cabeça, pulan-
do sobre a porta encrencada do seu 
velho e cicatrizado Lancia conversível, 
para nossa corrida através das ruas dos 
estúdios, até o restaurante onde apressa-
damente ordena ovos mexidos e café, de 
que parece tomar uma duas dúzias de xí-
caras por dia. Apôs a comida, tento de 
novo falar sobre o humor de seu desem-
penho; desta vez ele pensa, mastigando, 
depois bajança a cabeça, com grande 
animação. 

"Você viu aquilo? Aquilo é um barato, 
man. Bom. Tentei mantê-lo muito, sabe 
como é? sutil. Talvez esteja suavizado 
demais, porque acho que os espectado-
res não sacam aquilo. Num sei... Acho 
que vão se acostumar mais a isso na pró-
xima série, em parte poraue estou 
entrando mais c/aro nessa. Incrivel-
mente, ele está falando com grande 
velocidade, quase com vivacidade, 
como se tivesse deixado seu espírito de 
montanha lá na cabana do Canyon. 
"Quero que eles percebam o humor, 
mas ainda levo muito sério o papel. 
Alguém disse, quando contei aue as 
lutas eram falsas: " O h . então é tudo ape-
nas encenação" . Apenas encenaçao? 
Man, pra mim, encenar é vida, não faço 
diferença entre encenar e viver. Quero 
viver o Caine, quero que ele cresça 
comigo. Saca, só no nível físico - o guar-
da-roupa tem os sapatos que eu devia 
usar, mas logo no começo eu tirei os 
sapatos e fiquei descalço. Cheguei à 
conclusão de que Caine não precisaria 
de sapatos e pão os usaria. E estou sim-
piesmente deixando o cabelo crescer, 

não o cortei mais desde que começamos 
e não vou cortar, tive que lutar com eles 
por causa disso e venci. Veja, quero Cai-
ne atingido por essa nova cultura na qual 
fui empurrado, a coisa americana... tal-
vez este país maluco comece a diverti-lo, 
talvez Caine venha a ficar menos rígido, 
esse novo mundo, gradualmente, muito 
sutilmente, vá aliviando-o..." 

Num relance ele acaba os ovos e esta-
mos de volta no Lancia. Dificilmente é o 
momento de fazê-lo examinar-se pes-
soalmente como uma presença que 
magicamente entra, toda semana numa 
determinada hora (como Deus entrava 
uma época nas cabeças e corações aos 
domingos de manhã), em milhões de 
salas à meia-luz, para planar através da 
mente da República suburbana. Ao con-
trário, neste momento a gente mera-
mente pergunta-lhe se está preocupado 
com o prêmio Emmv (para o qual foi 
indicado), ou se submete a algo tão 
mundano como enfiar um smocking e 
comparecer à cerimônia. A pergunta 
parece pertubá-lo; de novo ele assume o 
comportamento de montanhês. "Uh, 
sacar... bem, eu saco as cerimônias, as, 
uh, pompas... eu saco essas coisas. Mas o 
que pensei que faria, era mandar em 
meu lugar, saca, o mais humilde empre-
gado de Kung Fu, como o cara do carri-
nho de café. Saca essa? Um barato." 

Esse ar, inocente, essa caipirice, embo-
ra aparentemente genuínos, deixam a 
gente perplexo. Você fica admirado: 
como David pode ter trabalhado longo 
tempo no ambiente sofisticado dos pal-
cos de Nova York? Em que fração de 
minuto a vasta audiência de Kung Fu 
poderia conceber que, antes de se trans-
formar em Kwai Chang Caine, ele, entre 
outras coisas, representou Laerte no 
Hamlet de seu pai, brilhando na Broad-
way. essa B izâncio cansada onde 
opulentas filosofias homossexuais são 
apresentadas em seis sessões noturnas e 
duas matinês, para burgueses ricos e 

desconfiados que cochilam em meio 
àquela água-com açúcar? Ainda em 65 
faziam fila para vê-lo como o chefe inca 
em The Roval Hunt of the Sun. 

"Uh, foi um barato" diz ele. "Nao, 
man, eu gostava da Broadway, era uma 
grande coisa representar esse grande 
papel nesta grande peça toda noite". E o 
que o levou ao teatro nao foi exatamente 
uma viagem num caminhão honesto 
numa estrada do interior. Seu pai, John 
Carradine, era um astro do teatro e do 
cinema que gastou um monte de tempo 
em turnes, casamentos e divórcios; na 
adolescência, David já tinha estado em 
seis escolas particulares das duas costas e 
num internato, por ter gazeteado em 
todas as outras. (Isso foi o início da déca-
da de 50; agora ele está com 37 anos, 
uma estranha idade para o herói de um 
público jovem que anteriormente idola-
trou David Cassidy). Ele também esteve 
na Universidade Estadual da Califórnia 
para estudar música. "Mas saca, na lan-
chonete os estudantes de música tinham 
suas mesas, e os estudantes de teatro as 
suas. Eu, naturalmente, me liguei na 
rapaziada de teatro, eu sacava eles."Mas 
eles não diziam a David - seria uma care-
tice - que certas noites ficavam acorda-
dos até tarde para ver o pai dele na TV, 
em filmes como " O Tesouro de Sierra 
Madre".. . 

"Oh, eu acho, saca? que não teria me 
tornado ator se meu velho não tivesse 
sido; ele me influenciou paca. Nós sem-
pre estávamos OK um com o outro, ás 
vezes e/e me parecia um Deus, às vezes... 
menos, mas, man, saca, ele foi o primeiro 
hippie, o cabelo dele descia até as costas 
na década de quarenta. Ele agora vive 
nesse barco, no mar. Ele consegue ser 
realmente conservador, não acredito 
que aprove Barbara e eu vivendo juntos 
e tendo o bebê e tudo, mas ele está 
melhorando, acho que agora ê/e gosta-
ria de viver como nós. Minha mãe vive 
em San Francisco, ela casou outra vez e 
parece que saca a nossa; acho que 
peguei minha, uh, idéia de liberdade 
dela. Veja, meu pai... eu idolatrava ele 
quando eu era moço, depois vi que esta-
va macaaueando ele, fazendo seu estilo, 
caí fora. 

O cair fora aparentemente aconteceu 
depois do desbunde: David deixou 
Oakland para começar representando 
em pequenos teatros ao norte da Cali-
fórnia, na maioria fazendo os clássicos e 
Shakespeare, como seu pai tinha feito. 
Também recitou poesia em cafés hones-
tos, da década de 50, vendeu máquinas 
de costura e enciclopédias de porta em 
porta, e tornou-se um dos primeiros 
beatnikis de San Francisco. 

Foi preso com maconha. Em seguida 
convocado pelo exército; a acusação 
foi retiraaa, mas o exército foi mais per-. 
sistente. Passou depois dois anos em Fort 
Eustis, na Virgínia, a maior parte do tem-
po na cadeia, depois de várias cortes 
marciais, três em dois anos. "Porque, 
hmmm, em nenhum lugar, man, como 
no exército, eles te encanam se o cordão 
do seu sapato está desamarrado. Não, 
até que me diverti lá: eu tinha esses uni~ 
formes muito bons, muito bem cortados, 
realmente enfeitados! só que eu tinha 
sempre que enfrentar a corte marcial, 
daí que nunca recebi, nem botei aquelas 
insígnias ou coisa parecida em cima 
deles, assim o resultado foi que meu uni-
forme era muito vazio, como o de um 
oficiahtinha cara que até me batia conti-
nência pensando que eu era isso mesmo. 
Saca?" A única coisa da vida militar que 
parece tê-lo interessado, além do uni-
forme, eram as competições de talento. 
"Fui finalista em um show", diz ele, 
obviamente orgulhoso disso. "Fiz o, uh, 
monólogo de Ricardo II. Huh! Daí perdi 
o primeiro lugar para um cara que fazia 
malabarismo..." 

Depois da baixa, que naturalmente foi 
honrosa, ele fêz mais um bocado de tea-
tro menor e muita televisão, inclusive 
um ano da série "Wagon Train", uns 
papéis em cinema, na de espetacular, e a 
coisa da Broadway. "Yeh, eu pertubei 
paca. Eu gostava de representar, no 
duro, eu respeitava a profissão e tudo, 
mas eu fazia... as escolhas erradas: mora, 
The Royal Hunt of de Sun foi aquele 
grande sucesso da Broadway e eu saí 
dela só depois de seis meses para fazer o 
o papel principal na série Shane, da TV, 
baseado no velho filme, sabe como é?Só 
que eu tentei fazer de Shane um tipo de 
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herói meio diferente, meio cômico, e 
acho que a TV não estava preparada para 
isto na década de 60, e a série foi pro bre-
jo!" 

A indústria então o p u n i u , dando-lhe 
quase só. papéis de vilão, e m filmes cha-
tos como " H e a v e n with a G u n " , estrela-
do por G l e n n Ford (Clen Ford?) 
e Bárbara Hershey, que ainda não 
tinha encont rado o tal pássaro condena-
do que a levaria mudar de nome. 

A legremente , ela explica isso, o negó-
cio do pássaro. Nós estávamos sentados 
novamente na esteira do quarto de dor-
mir, a criança agarrada a Barbara, como 
sempre, c o m o se fosse um faminto irmão 
siamês. N o v a m e n t e é d o m i n g o ; no 
c o m e ç o da tarde, David tocou um pouco 
de guitarra e fumou um pouco. Chegam 
alguns carpinteiros e e le precisa falar 
c o m eles. N o quarto não havia n e n h u m 
fumo. "Não, eu nunca me liguei em dro-
gas", diz Barbara. "Oh, eu tentei com 
todas elas, em várias épocas, mas elas 
não são realmente minha viagem. Nunca 
gostei de fumar, por isso realmente não 
aprecio o fumo, e agora, com o bebê, de 
qualquer forma não fumaria." Ela fala 
an imadamente , sorr indo muitas vezes, 
embora tenha começado d izendo tran-
qüi lamente que resiste à idéia de dar 
entrevistas. E mais, que David, de certa 
forma, força-a a dá-las; e le sente que isso 
é importante para os dois, agora que 
estão fazendo seus próprios filmes. 

"Eu acho, hmmm, que David e eu real-
mente não vivemos muito como as 
outras pessoas. Saca, nós nunca Vamos a 
festas aqui, nunca somos convidados; 
ele sabem que não iríamos. Às vezes nós 
saímos sim, como quando fomos ao balé, 
pára ver Nureyev. Foi estranho, eu não 
imaginava aue não se pode levar um 
bebê ao balé. Free chorou um bocado 
durante o espetáculo, tive que ir lá pra 
trás como ele..." 

Ela olha para o bebê babante c o m 
amor infinito. "Foi tão genial quando 
Free começou a nascer, David estava 

' aqui comigo, vestido com uma pele de 
animal e todas as suas jóias indianas. 
Tocava piano e guitarra e se dependura-
va nas vigas do teto para relaxar. Hmmm? 
Oh, sim, eutive Free aqui em casa. Tinha 
decidido não chamar um médico, mas 
depois que estava no meio do parto, me 
acovardei e chamei um. Foi uma noite 
brava. A maior parte do tempo fiquei 
sentada naquela cadeira de balanço. A 
força de gravidade ajuda o bebê a descer 
e sair... é mais fácil do cjue ficar deitada,, 
quer dizer, imagine see possível evacuar 
deitado. Nós, uh, tínhamos planejado 
comer a placenta. Os animais fazem isso, 
é incrivelmente nutritivo. Mas depois 
que a vimos, decidimos enterrá-la e 
plantar uma figueira em cima, e quando 
a figueira crescer, Free vai poder comer 
os figos crescidos de sua própria placen-
ta. E, sabe de uma coisa? a árvore está 
ficando bonita..." 

Claro, a gente diz. Si lêncio. Uh , e o 
nome? "Bem, sempre tive um pouco de 
vontade de mudar meu nome, então 
enquanto fazia Last Summer - você assis-
tiu? - eu fazia uma garota muito pertur-
bada que ajuda uma gaivota e quando a 
gaivota a ataca,.ela a mata. Bem, o pássa-
ro com que trabalhei era muito especial, 
eu podia sentir seu espírito, me senti 
muito ligada a ele. Ea equipe costumava 
me chamar "Bárbara Ga ivo ta " . Mas, 
numa cena, eu tinha que atirá-la para o 
ar, para fazê-la voar, e tivemos aue ficar 
repetindo a cena e eu via que ela estava 
muito cansada; e quando a tomada ficou 
pronta, Frank Perry, o diretor, veio me 
dizer que na última atirada, o pássaro 
tinha quebrado o.pescoço. Exatamente 
nesse momento senti que seu espírito 
entrou no meu corpo. 

Não disse isso a ninguém durante mui-
to tempò. Finalmente, compreendi que 
tinha que mudar meu nome e fiz isso, no 
cartório. Ah, sim, eu li jonathan Livings-
ton Seagull, mas isso realmente não tem 
nada a ver com minha viagem. A não ser 
que é lindo livro, sabe? Agora, tenha 
esses grandes sonhos alados, eu real-
mente plano. Fui à Holanda para fazer 
essè outro filme, e quando cheguei lá 
expliquei sobre o nome aos caras e eles 
ficaram apavorados, queriam usar 
Herhey, que era conhecido, mas fui fir-
me..." 

O planeta gira; Free ouve c o m olhos 
espantados o murmúr io do living, que 
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agora está a meia-luz e salpicado de 
cigarrinhos acesos, como vagalumes cir-
culando. Dav id volta, sorri para Bárbara 
e suavemente canta outra música que 
está c o m p o n d o para outro f i lme que vão 
fazer. Os dois estão planejando um monte 
de filmes, quer a r rumem dinhe i ro ou 
não. Até o momen to , ' um desses distri-
buidores já viu partes de u m copião mui-
to precário de You and M e , que parece 
tratar exaustivamente (e e m grande par-
te si lenciosamente) de uma longa via-
gem de um motociclista e u m garotir\jio 
numa moto de alta potência. Os fantas-
mas de Dennis Hoppe r e Peter Fonda 
parecem espreitar nas beiradas deste 
del icado kodachrome de David; é algo 
alegórico da int imidade de le , o sentido 
d o i i l m e não é faci lmentê percebido. 

"Dirigir é essa nova, incrível viagem 
pra mim... mora, pra mim, um filme é 
uma Proclamação da Independência, 
uma declaração de liberdade. E liberda-
de, man, eu acho que você já notou, é 
uma grande coisa. Se você faz um filme 
que é verdadeiramente pessoal, sem 
compromissos, ele será comercial tam-
bém, eu sei disso. Agora, Fellini... eles 
lhe disseram que sua viagem não seria 
comercial, mas ele não escutou..." 

A gente pergunta a e le sobre os filmes 
q u e e le gostou ou não gostou; o assunto 
não o sensibiliza. Ele achou What ' s U p 
Doe? hilariante e parece espantado 
quando lhe digo que , c o m o toda obra de 
Peter Bogdano vich, é um f i lme sem 
amor, transigente e sem humor . "Bem 
eu ri paca... Não acho que qualquer des-
ses caras como Bogdanovich, ou Robert 
Altman, ou Frank Perry, estejam real-
mente tentando dizer alguma coisa. Eles 
não têm qualquer declaração a fazer, 
sabe disso?" 

Ele examina o ciparr inho aceso que 
está segurando e da uma tragada tran-
qüila. "O que há comigo é que... não 
tem sentido escrever a meu respeito, a 
menos que você me leve a sério, porque 

sou realmente, hmmm, uma coisa séria. 
Eu estou, uh, naturalmente, tendo uma 
influência positiva sobre pelo menos a 
juventude dos EUA e, potencialmente 
do mundo. Um barato! O que todo 
mundo está olhando, saca, em Kung Fu, 
sou eu - alguém aue está fazendo uma 
busca espiritual, alguém que fez 400 ou 
500 viagens de ácido, que usou LSD 
como ferramenta para adquirir conheci-
mento, para, hmmm, descobir a verda-
de. Hmmm? Não, eu me Sentiria fantásti-
co, como um herói cultural, dizendo a 
todos os garotos que me vêem para lar-
gar o ácido, porque algumas pessoas 
viram um lixo com ele; mas eu poderia 
dizer-lhes que eu próprio não vejo razão 
para temer o que possa acontecer com 
minha cabeça. Eu quero saber, essa é a 
minha viagem, eu sou como Che Gueva-
ra, só que faço isso numa série de TV. É 
extraordinário, você não encontra gente 
assim, fazendo uma série de TV. Certo? 
Bem, um meio de se conseguir isso é se 
esforçar constantemente para nunca 
mentir, em nenhuma circunstância, por 
nenhum motivo, nunca. A verdade é 
como, hmmm, um deserto, todo areia 
branca; e uma mentirá é como uma 
mancha negra nessa areia, visível a quilô-
metros..." 

Ele curte esta metáfora por, talvez, 
vários minutos, ou mais, é difícil dizer. 
"... £ Bárbara, na primeira noite que dor-
mimos juntos, ela disse olha, nunca 
vamos mentir um para o outro. Uau, a 
idéia me chocou. Quer dizer, uma coisa 
é não mentir, mas não mentir para uma 
mulher? Impossível!" Ele sorri tão rara-
mente, que quando o faz é c o m o uma 
benção inesperada. Não se deve inter-
rompê-lo, a menos q u e seja para encora-
já-lo, po rque se sente que esses monólo-
gos são, para ele, raros, algo difícil, e não 
suportam repetições. "Mas o ácido... eu 
num sei, não tem em mim o efeito que 
dizem ter. Por exemplo, nunca tive uma 
alucinação, óh, não sei porquanto tempo 

não vou ter. Estou ficando impaciente: 
mora, se é verdade mesmo que existe 
reencarnação e que nós estamos sempre 
numa reciclagem até ficarmos no ponto 
certo, bem, quero ser um reflexo de 
minha época e ir caminhando para a 
próxima: sinto a responsabilidade de 
fazer isso. Eu vou ser isso através da ver-
dade, com a qual estou trabalhando há 
anos e agora estou, uh, quase cem por 
cento verdadeiro. Mora, antigamente eu 
costumava até roubar porcarias em lojas. 
Agora não". 

A gente é tentado, nessa altura, a 
comentar que a honest idade é mais viá-
vel com um contrato de televisão de cem 
mil dólares por ano; mas a gente não 
comenta . "Portanto, uh, mas minha últi-
ma viagem pesada de ácido - bem, via-
jando eu sempre entro nessa coisa de um 
profundo exame de conciência, c o m o 
um raio-x que vem e me mostra por den-
tro. Em alguns lugares, eu pareço estar 
envolto em bandagens e vejo afi tudo 
cinzento é decadente, e pergunto ao 
raio-x: que p... é essa? Preciso examinar 
isso! E ele deixa. Mas nessa última via-
gem, nós estávamos caminhando através 
desse corredor dentro de mim e havia 
uma porta e ele medisse"você não pode 
entrar, man " , e eu disse " e u preciso ver, 
e peguei na maçaneta e ela desapare-
ceu! Saca? E aí então descobri que essa 
experiência psicodélica nunca será sufi-
ciente para quebrar todas as barreiras. 
Entendeu? E descobri também que não 
se pode quebrar elas com sistemas - psi-
canálise, religião, cientologia - porque 
eles estão todos, uh, abaixo do problema 
espiritual que estou pesquisando. Por-
que eles existem. Isto é, quando uma 
idéia passa para o papel, ela se torna 
estacionaria para sempre, bloqueada. Se 
ela não é estacionária, pode., uh, sempre 
continuar a se expandir como o univer-
so. Entendeu?" 

Definit ivamente, David, você não pre-
cisa ficar e laborando. "Assim... não sei, 
acho que não quero continuar fazendo 
essa série por muito tempo", declara 
repent inamente. "Isto é, existe essa 
enorme distância entre mim e a estru-
tura. O estúdio me deu o emprego por-
que sabia que eu era bom para o papel: 
Caine não é tocado pela estrutura e eu 
também não. Eu busco o que Caine bus-
ca, saca? Ouça, man, esses caras do estú-
dio, todos tomam drogas, só que da 
pesada, e cheiram coca, eles não tomam 
psicodélicos porque sabem que o LSD 
poderia quebrar a estrutura deles, o sis-
tema deles, seria uma tremenda sacudi-
da na estabilidade deles. Por isso eles 
procuram só a fuga, não o conhecimen-
to. Eles sabem que a estrutura deles está 
condenada, como Terceiro Reich. Esse 
jerry Thorpe, o produtor - e/e é como Kit 
Carson, que o presidente emprega pr>ra 
se comunicar comigo, o Jerônimo; ele é 
a ligação entre mim e Eles, só que ele 
também é Eles, saca? Thorpe transa com 
o universo de um modo totalmente indi-
vidualista, o universo é como ele o vê na 
cabeça dele. Ele é como um feiticeiro 
que não tem poder nenhum. "Mora, 
desde o começo, toda a preocupação 
que ele tinha com Kung Fu era que a 
série tivesse sucesso, aue desse índice de 
audiência, fizesse dinheiro; ele não dava 
a mínima para os valores espirituais. 
Agora, quando os roteiros estão errados, 
ou são ruins, ou são falsos em relação aos 
valores espirituais, eu ienho de brigar 
com ele. Eles. Os homens da companhia. 
E todos eles são feiticeiros. Há talvez uma 
ou outra jyessoa envolvida na série, além 
de mim, que eu sinto que estão numa boa. 
Bem, merda, o que è que você pode 
esperar? Thorpe, man, todos eles, afinal 
de contas, trabalham na televisão..." 

Ele sorri c o m sarcasmo. S i l ênc io . 
Durante a tarde, andando pela casa, é 
que me ocor reu o que estava faltando 
ali: um aparelho d e TV. Pergunto, mas 
e le está af inando a guitarra e a questão 
pode distraí-lo. 

"Hmmmmm? Oh... Yeah. Bem, mora, 
eu já tive um, uma vez, mas joguei ele 
fora. Ver televisão é envenenador. Polui 
a consciência. Você viu aquele filme de 
cinema, Play it as it Lay? Aquele ator no 
filme que come a garota e que pouco 
antes daquilo eles tiveram que sentar 
para vê-lo no seu show de TV? Se você 
começa a se levar muito a sério, é isso 
que você vira". 



Reincursões de João Antonio pelo mundo 
de um personagem à beira da morte, 

um personagem que também chamam de lúmpen. 
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Hamilton Almeida Filho, marcava um ano atrás o 
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10 anos sem conseguir editor para seus livros. 
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Então a sinuca sempre caminhou assim 
como um troço esquecido. Quando 
realmente, ela representava a concen-
tração de um tipo que fica muito próximo 
do marginal, que e o lumpen, que é o 
cara marginalizado mesmo. A sinuca é 
um negocio desconhecido e quando 
aparece um cara falando disso com pro-
priedade, é levado como pitoresco! É 
um meio de divertimento, digamos 
assim: um lugar lúdico, e também um 
ganha pão para outros caras que não têm 
meios para grandes jogos, né? Os mes-
mos caras do salão de sinuca, colocados 
assim no Jóckey são uns pés de chinelo, 
uns caras que jogam muito pouco. São 
caras que jamais sonharam com Bolsa de 
Valores, eles nem sabem o que é Bolsa 
de Valores... são caras assim que não são 
dados ao pôquer, o máximo que eles 
jogam no baralho é jogo de ronda esses 
joguinhos de 21, o ioguinho do bicho. 

Agora, a gravidade da sinuca taí: que 
nem no divertimento, nem no campo lú-
dico esses caras tem assim o direito do 
divertimento, porque até isso pra eles é 
um negócio patético, é um negócio dra-
mático. é um negócio do dia de amanhã, 
entende? O camarada quando tá jogan-
do 50 contos numa partida de sinuca, ou 
20, ou 10, ele tá jogando é o dinheiro da 
xepa de amanha, do ragu, da comida. E a 
sobrevivência dele. 

Esse negócio ganha uma dimensão 
muito grande e isso passou desapercebi-
do, até agora, pelo menos pela maioria 
dos carás. E cada vez que um jornalista 
vai falar sobre sinuca, o cara vai procurar 
uma porrada de coisas que já tão escritas 
em outros jornais, vai conversar com 
meia-dúzia de malandros-chave, são os 
medalhões da sinuca, são os gênios da 
sinuca realmente: o Lincoln, Carne Frita, 
o Estilingue, o Boca Murcha. Esses caras 
aqui e em São Paulo, esses caras dão uma 
visão fantasiosa da sinuca porque da 
sinuca eles tiraram um statuzinho social, 
o de jogador de sinuca. O Frita chegou a 
viajar pra baixo e pra cima com o dinhei-
ro de sinuca. 

Então, a sinuca é mais um fenômeno 
que escapa ao intelectual da nossa socie-
dade. Nosso intelectual está preocupado 
com outras coisas porque já encontra 
todo um processo pra só pensar nessas 
outras coisas, 

Por exemplo: os americanos, com 
todos os defeitos que eles têm, com toda 
aquela preocupação de fazer indústria 
de cinema, industria de livro, indústria do 
não sei o quê, ainda assim eles fizeram 
um filme sério sobre sinuca. Com muitos 
defeitos. Um filme com o Paul New-
man: o "Desafio à Corrupção", É um tí-
tulo babaca, como os outros que estão 
aí. Mas era um filme sério. Ele apresenta-
va a sinuca realmente. A realidade. Só 
que não apresentava a polícia, um ele-
mento fundamental na sinuca, apare-
cendo como o elemento mais sórdido, 
como elemento de exploração do joga-
dor. O policial aparece no jogo da sinuca 
como explorador do próprio jogador. 

Então, a sinuca também é uma cópia 
da nossa sociedade. Na sinuca existe o 
patrão, existe o empregado: o cavalo; 
existe o sujeito que tem dinheiro e não 
sabe jogar, que e o sujeito que patroa o 
jogo. Aparentemente é um joguinho, 
mas se visto da angulação do malandro, 
daí a grandeza, se visto da angulação do 
malandro... tá lá no livrinho que eu fiz; 
ela é a própria síntese do patetismo da 
vida, da dramaticidade, da luta. Daí por-
que os caras dizem troços que me pare-
cem até hoje meio piégas, melodramáti-
cos: 

" A mesa é triste como uma bola bran-
ca que cai." 

Isso é frase que apanhei de vagabundo 
da Lapa. Parece uma frase literária, mas 
não é. Você imagina: urri cassino do lúm-
pen. O que seria? Seria uma mesa de 
sinuca às quatro da manhã, ou às cinco, 
ria hora em que a polícia já se esbaldou 
de aproveitar, já passaram por ali aqueles 
que não têm compromisso nenhum com 
a sinuca, os que jogam para passar o term 
po, e estão os sobreviventes da sinuca, 
uns comendo os outros. Violentamente, 
tá entendendo? Você vai encontrar um 
cassino preto e branco, sem retoque, 
você vai encontrar o cassino do chama-
do lúmpen. Que é o lúmpen mesmo - o 
jogador de sinuca não é bem o malan-
dro, nem bem o trabalhador, nem bem 
o operário, ele fica vizinhando a pobre-
za, vizinhando a miséria, não é o esmo-
leiro também; pode ter algum elemento 
ligado à prostituição, que vai lá apostar... 
é um lúmpen mesmo. 

Acho que a sinuca é a mais característi-
ca dessas coisas, dessa faixa social meio 
vaga chamada lúmpen; assim talvez só 
tão característica quanto estes escreve-
dores de jogo do bicho, que são caras 
realmente lumpen, caras que só sabem 
fazer aquilo. 

Então essa gente ganha assim um 
poder dramático, a partir da figura física 
deles, da magreza, aa palidez, do enve-
lhecimento precoce. Entende? Não são 
bem os bandidos, não são bem os margi-
nais: são mais uns pés-de-chinelo, o pé-
rapado, o zé-mané, o eira-sem-beira, o 
merduncho - aqui no Rio se usa muito 
essa expressão merduncho. Quer dizer, 
é um depreciativo quase afetivo de um 
merda, merda-merda; então, em vez de 
um bosta-bosta, o cara diz - " é um mer-
duncho". É um troço da maior tragédia, 
que evidentemente não podia sensibili-
zar a classe média, nem os intelectuais 
brasileiros. Não é por mau-caratice, não 
é por nada, é que eles são filhos da classe 
média, jamais vão olhar essas coisas, 
jamais! 

Como é que um cara como eu - não 
escrevi sobre sinuca à toa, fechei bote-
quim com 16 anos! Eu jogava bem: como 
é que um cara como eu cai nisso? Um 
cara com sensibilidade, vivendo em Vila 
Anastácio, em São Paulo, que é um, fim 
de mundo, é onde-judas-perdeu-as-
botas, um problema sério, até de condu-
ção. 

Então esse cara, um cara de certa sensi-
bilidade, tem desejo de aventura, tem 
essa coisa maravilhosa da juventude, do 
"grande feito" - e onde é que ele vai 
jogar isso? Numa vidinha danada de 
dura, com tudo certinho, contadinho, 
tudo contadinho, um miserê danado por 
todos os lados? A sinuca era o lúdico, a 
sinuca era a aventura, finalmente ele ia 
fazer qualquer coisa maldita, mal com-
portada. Esse desejo que a juventude 
tem de contestar, a sinuca era - claro, 
minusculamente - uma forma de dizer: 

"Pô, não! Eu vou entrar num salão de 
sinuca. Não pode menor de idade? 

Não quero nem saber!" 
Tinha çara na minha idade, com 16,17 

anos, que só achava graça em beber cer-
veja dentro de um salão de sinuca ou 
dentro de uma zona de meretrício... 

Porque ali ele via a grandeza da vida. 
Ali ele topava com tipos autênticos - não 
tinha aquele vai-nao-vai dos lugares 
onde ele vivia. Geralmente eram os luga-
res onde se afirmava sua condição de 
homem. Porque desaparecia toda a fri-
volidade, você precisava saber o que é 
que você estava fazendo. Você precisava 
saber com quem você estava mexendo. 

Ao mesmo tempo, havia.um aprendi-
zado, assim de vida, naqueles ambientes 
que você sabia que nada podia ser de 
graça. Tudo custava alguma coisa, inclu-
sive em termos éticos, de respeito pelo 
outro. Embora, como diria uma visão 
burguesa, fosse um "mar de lama", uma 
perdição - era realmente com dramas 
tremendos. Mas havia outra grandeza, 
que isso aí estonteava os caras da minha 
geração. 

Naquele tempo o cara precisava saber 
dançar direitinno porque ele era um 
duro; se fosse lá no dancing e não dan-
çasse bem direitinho, as mulheres cobra-
bam dinheiro dele e ele não tinha com 
que pagar. Então ele tinha de dançar 
bem pra conquistar uma mulher, pra 
que aquela mulher ficasse camarada 
dele e dançasse de graça. A sinuca, como 
o taxi^dancing, esse mundo todo, os 
caras continuam se devorando - que 
nem porco-espinhoenroscandoumno 
outro, vai indo. 

O grande momento é a tarde, a hora 
não percebida. A única vantagem desses 
caras, esses caras jamais são obvios, são 
os caras que aprenderam a dissimulação. 

A dissimulação entre eles, e também o 
desacato. Seguindo uma partida de sinu-
ca entre jogadores mesmo, você vai ver 
que eles têm as armas mais sutis, as mais 
políticas inclusive. O sujeito ganhar a 
partida do outro, desacatando o outro, 
encabulando o outro através da fala. 
Assim um desacato debochado, aquela 
coisa que rumina dentro do sujeito, ins-
tigação, e a coisa não acontece por aca-
so. Por exemplo: um jogador de sinuca 
não bebe, não bebe nem café. 

Você assiste um cara jogar 8,10 h, eles 
bebem água com açúcar por incrível qué 
pareça, ou então um suco de qualquer 
coisa bem acucarado, e ficam ali em vol-
ta da mesa durante todo aquele tempo, 
num controle de nervos danado. 

Ainda hoje, na Central, por exemplo, 

você vê partidas como essa. Você vê, por 
exemplo, tipos desalojados de outros 
ramos de malandragem. E aquilo forma 
uma faixa de gente especial, inclusive se 
esconde durante o dia, nas últimas horas 
da manhã. O respeito com que eles tra-
tam um otário é impressionante. Porque 
eles só sé desrespeitam, se desacatam 
entre si; quando chega o otário, eles tra-
tam o otário como uma majestade: 
como a prostituta trata o seu freguês, o 
seu cliente e, se quiser, o seu prostituinte 
- ela é mesurosa, mesurosa porque tá 
com tóxico na cabeça, se não ela enfor-
cava aquele cara. Ê mesurosa, agradável, 
tolera, agüenta aguele sujeito até não 
poder mais, até nao poder mais. 

O cara da sinuca é muito mais o cara 
de viver a vida, de procurar sugar um 
pouco mais. O cara de sinuca é o cara 
que vive realmente, dentro do padrão 
ao seu limite. Então, aqui no Rio, quan-
do cai o Lamas, não é exatamente o 
Lamas do filé à francesa, que foi fre-
qüentado por Coelho Neto, por Macha-
do de Assis e pelos estudantes não sei de 
quê: quando cai o Lamas, cai a sinuca 
atrás, separada por uma porta, separada 
totalmente. 

O cara que freqüenta a mesa de sinuca 
do Lamas é o cara que ntinca sentou na 
mesa para comer aquele prato. Talvez 
ele ate desconheça a existência daquele 
prato, ele é um cara que comeu em casa 
ou não comeu, ou defendeu um sanduí-
che. Ele é realmente um miserável: e o 
outro, qualquer cara que freqüenta o 
Lamas, não entra lá com menos de 50 
contos no bolso. Agora o cara que passa 
direto pelas mesas e vai lá pro fundo, 
esse cara não tem 50 contos não; e se 
tiver é uma plantação que ele vai fazer 
com aquele dinheiro, pra investir aquele 
dinheiro, pra retirar 70 ou 100. Ele é um 
homem muito mais fixado naquela reali-
dade, aquela realidade não aparente do 
Lamas, que é a realidade lá atrás, fora do 
quase acontecimento social. 

É um problema de conceito. O Rio, 
que é a capital do samba, o melhor car-
naval do mundo, esse negócio todo, o 
Rio de Janeiro não tem mais casa de sam-
ba, as casas de samba eram divertimen-
tos populares, onde você pedia um 
cachaça, uma cerveja, você comia um 
tira-gosto qualquer e tal. Era um negócio 
que você fazia com pouco dinheiro. Isso 
foi invadido pela zona Sul, os endinhei-
rados. 

Então esses divertimentos pra uma fai-
xinha social, a gafieira, a casa de samba, 
os dancings, esses eram os divertimentos 
populares. 0 mesmo processo acontece 
hoje em limite muito maior com as esco-
las de samba. Portela hoje é uma indús-
tria de samba, a Mangueira hoje é uma 
escola que fatura horrores, é uma caixa-
registradora. Não tem mais aquela aven-
tura da coisa pobre, não há mais lugar 
pra pobre nesses lugares, como não ná 
botequim. O desaparecimento do bote-
quim no Rio é um fato sensacional. Ou 
você bebe de pé, ou o botequim do Rio 
de hoje é uma farmácia, é um negócio 
com mesa de fórmica e tal. Acabou 
aquele negócio de você poder sentar 
para tomar um café da manhã. E acaba 0 
botequim, acaba de você tomar cerveja 
de noite. No momento que cai a distin-
ção de Zona Norte e Zona Sul, sobe a de 
quem tem carro e de quem não tem. As 
Pessoas que não têm carro não usam 
mais a rua, elas andatn de carro pela rua. 
Mas elas não têm mais a praça, não têm 
mais o botequim porque a vida se trans-
forma em 4 paredes. Não têm mais con-
tato humano com a cidade. O que aca-
bou a praça, acabou a casa de samba, 
acabou a Lapa. Hoje o sujeito tem medo 
de entrar numa boate, e vergonha por-
que ele não tá vestido, nem sabe o preço 
do uísque, esse distanciamento de vida 
na rua vai te afastando. 

Porque rua hoie é um fato conflitante, 
é um elemento de desgosto, o cara sai de 
casa, pisou na rua, pumba! conflito. Con-
flito, você tá na área de conflito, te cuida, 
salve-se quem puder! 

Então o mundo da sinuca era uma ilha 
dentro dessa área de conflito, uma das 
últimas que restam nessa fileira de casa 
de samba, de gafieira em geral, de bote-
quim em geral, de praça em geral. Ela 
aliava o alto poder artístico à habilidade, 
mas também com a devoração dos caras 
uns pelos outros. Era o abrigo dos margi-
nais do tipo "ventanistas" (ventana, 
janela). O cara que você chegava, tirava 
o paletó, e daqui a pouco não tinha mais 
paletó. Cadê o paletó? O ventana levou. 
Era um lugar de curtir a solidão, de assu-

mir a sua solidãd com aquela macheza 
qúe a solidão tem. Evidentemente qual-
quer antro de jogo é lugar de gente com-
plicada, os mal-amados, os esquecidos, 
os abandonados, os tímidos, esses doen-
tes nervosos todos, evidentemente a 
sinuca é um excelente escoadouro dessa 
gente. O lugar de curtir solidão, mas 
aquela solidão menos doença nervosa, 
solidão mesmo. Aqueles caras aue ficam 
olhando o jogo, ficam até 3 noras da 
manhã, jamais jogaram sinuca, sabem, 
percebem alguma coisa. Especialmente 
velhos, o velho não tem mais lugar, onde 
vai o velho? Eles ficam por aí fazendo 
apostas por fora, que o jogador não tem 
nada a ver com isso; é um divertimento 
onde as horas passam, quando o cara se 
lembra já é de madrugada, vai pra casa, 
dorme, esquece que tá sozinho. 

Na sinuca existe o leite de pato, o cara 
que brinca em serviço - é o estudante, o 
cara classe média sem compromisso, que 
vai ali para se divertir. E há o profissional: 
o jogo é realmente o sustento dele, por 
incrível que pareça, é o sustento dele. Há 
uma diferença brutal de classe, que 
começa pela maneira de vestir e que aca-
ba na própria psicologia de vida. Até a 
gíria é diferente, só eles se entendem. 
Que é pra poder dissimular os outros e 
os outros ficarem na dúvida. Isso é um 
sobrevivente urbano num gratí mesmo 
de lúmpen, não chega a pertencer à 
marginalidade. No máximo, você pode 
enquadrá-lo no artigo 59, de Vadiagem. 
Se você correr as bocas, vai encontrar 
casos até hoje de tuberculose, de caras 
que estão tuberculosos. Inclusive aquele 
brilho nos olhos, caras subalimentados, 
que passam ali dias e noites, e ao lado 
disso os seus exploradores, os seus pa-
trões, os caras que estão apostando neles, 
a total responsabilidade no taco. 

Ficou célebre aqui na Gávea a passa-
gem do Boca Murcha, que é um velho 
malandro, cujo apelido vem do fato dele 
não ter dente.Elé se veste como um caipira, 
um matuto, mete umchapelão, uma cal-
ça larga, e chega aqui na Gávea, e duran-
te uma semana ele passou perdendo. 
Perdia pra um, perdia pra outro, hoje 40 
contos aqui, 50 ali; assim ia fazendo sua 
plantação. Sozinho, era um lúmpen soli-
tário, arriscado a matarem ele lá dentro 
ou na saída. 

Numa bela segunda-feira, Boca Mur-
cha apareceu no salão de madrugada, às 
3 h, e começou a quebrar, o que vinha 
ele traçava, ele ja tinha estudado as 
mesas, ele jogou até a tarde, ele já tinha 
quebrado todo mundo, inclusive dois 
patrões de jogo, e lá pelas 5,6 h da tarde 
ele conseguiu correr no meio de uma 
partida pro meio da rua São Vicente e 
pegou um táxi. Conseguiu derrubar toda 
a curriola de um botequim que ele tinha 
plantado uma semana. 

O Boca Murcha vai desaparecer 
meses, vai se mandar por aí. A vida deles 
é isso mesmo, eles circulam sem parar. 
Alguns se regeneram, ou "se regene-
ram", como o Carne Frita. 

Por exemplo o Frita, o Valfrido. consi-
derado o melhor taco do Brasil. Ele é um 
artista, um esteta jogando, é dentro da 
malandragem uma certa aristocracia, 
certo estilo de Gerson, de Nilton Santos, 
dessa categoria, apesar de malandro e 
sórdido, como todos os outros. O Frita 
hoje tá velhinho, é um sergipano peque-
ninho, muito vaidoso no vestir, como 
todo jogador vaidoso, mão manicurada, 
aquele negócio todo, trocando de terno. 
Isso você nota muito no jogador de fute-
bol, nos Paulos César da vida. O cara pre-
cisa ser visto. Inclusive alguns deles con-
seguem impressionar como grandes 
caras fora do salão, justamente pela ves-
timenta e pelo comportamentp discipli-
nado no meio da rua. São educados, 
incapazes de brigar por uma ninharia, 
uma pessoa de tino trato. E um pobre 
que mal sabe escrever, ler. 

Então, acabou o divertimento popu-
lar, e a sinuca é uma dessas coisas. Imagi-
ne nessa sociedade bem comportada, 
embora torturada sem comunicação, 
mas bem comportada, o cara tem vergo-
nha de viver um grande amor. A palavra 
amor é ridícula, hoje não existe coisa 
mais ridícula que o amor. 

Você chegar prum cara e dizer que 
você está apaixonado, é ridículo. Não 
pode. Hoje e vergonhoso viver um gran-
de amor. É ridículo. 

Então a sinuca é um pedacinho dessas 
coisas todas. (Cravado por HAF). 
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CHEGOU 
A SUA VEZ! 

Amigo: dadeiro indicador profissional. 
Nos últimos 3 meses, após 2 anos de Evidentemente, ideal é que o amigo 

existência, éasegundaoportunidadeque autorize a publicação de 12anúncios (12 
apelamos para os amigos. ' números, um ano). Como será de grande 

Quem conhece o Ex sabe. valia que autorize um rhínimo de 5 anún-
Temos vendido uma média de 18 mil . cios; os quais podem ser pagos à vista; ou 

exemplares. A 3,30 o exemplar (dos6 cru- então, à vista o primeiro, e os restantes, 
zeiros do preço de capa, 2,70 vão para a mediante promissórias mensais de 100 
distribuidora e para as bancas):ião 59 mil cruzeiros. 
e 400 cruzeiros que nos sobram. Nosso Nossa intenção e atingir rapidamente 
custo industrial - só.gráfica - é de.47 mil. 48 ,inúncios, suficientes para encher uma 
Ficam 12 mil e 400 cruzeiros. Com duas página - 4.800cruzeiros (uma página cus-
páginas de anúncios pagos, temós.24 mil e ta 6 mil). Nosso " index" de classificados 
400 cruzeiros. Mas.há outros gastos, você vai atingir pessoas especiais - leitores do 
sabe, filmes, condução, material de reda- Ex. E aqui vamos adiantar ao amigo esta. 
ção, aluguel, luz e água. Então, veja nosso informação recentíssima, qüea Distribuir 
expediente, quantos somos, e imagine " o dora Abril nos deu: a partir de nosso ri'17 
estàpeio na hora de distribuir a grana que passaremos a vender no mínimo 25 mil 
sobra", (Ex-'16, pág. 4). exemplares - e cada exemplar é lido em' 

Três meses atrás, fizemos uma campa- média por 4 pessoas. Assim, nossos classi-
nha de "assinantes., mais queridos". E, ficados servirão de indicador profissional 
embora precisássemos de .100, apenas 57 a 100 mil pessoas. 
amigos puderam comprar assinaturas Assine nossos, classificados, eles ven-. 
especiais, ao preço de 500 cr.uzeiros. Mas dem tanto quanto qualquer outro - e 
agora o caso é outro.: Estamos aqui em quem compra é sempre amigo do Ex, 
busca de assinantes para instituir uma como você. 
seção de classificados. Serão pequenos * tamanho padrão: 6,3cm x 4cm 
anúncios, * conforme modelo anexo, ao -
preço de 100 cruzeiros, de modo que / " V ® 7 " 
muitos possam colaborar com pouco ao ^ w m R X C J T O R A U M . R U I S M A . I H ^ O . 0 4 3 S P • 

mesmó tempo em que nosso jornal passa 
a veicular, em seus classificados, um ver- ^ ^ 

...quando uma roea 
pod©8en uma arma 
contra vooô 
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O TERREMOTO 
Reportagem de Gabriel Garcia Marquez 

Foi lá pelo fim do ano de 1969 que 
três generais do Pentágono jantaram 
com cinco oficiais do exército chile-

nurna casa nos arredores de no 
Washington. O anfitrião era, então, o 
coronel Geraldo Lopez Angulo, adi-
do-assistente da Missão Militar Chile-
na nos Estados Unidos, e os convida-
dos eram colegas seus de outras 
armas. O jantar era em homenagem 
ao novo diretor da Academia da Força 
Aérea Chilena, General Carlos Toro 
Mazoto, recem-chegado aos Estados 
Unidos para uma missão de estudos. 

Os oito oficiais jantaram salada de 
frutas, cabrito ao forno com passas, e 

beberam o generoso vinho de sua 
terra natal, onde os pássaros brinca-
vam na praia enquanto se cobriam de 
neve; e conversaram, sempre em 
inglês, sobre o único assunto que 
parecia interessar aos chilenos naque-
les dias, a aproximação das eleições 
presidenciais marcadas para o mês de 
setembro seguinte. Já na sobremesa, 
um dos generais do Pentágono per-
guntou o que faria o exército chileno, 
se o candidato da esquerda, um certo 
Salvador Allende, fosse eleito. 

O General Toro Mazoto respon-
deu: "Tomaremos o Palácio de La 
Moneda em meia hora, mesmo que 
para isso tivermos que destruí-lo". 



1 KISSINGER E NIXON SABIAM? 
Um dos convidados era o general 

Ernesto Baeza, hoje diretor da Segurança 
Nacional do Chile, o homem que lide-
rou o ataque ao palácio presidencial 
durante o golpe de setembro último, e 
quem deu a ordem para incendiá-lo. 
Dois de seus subordinados naqueles 
dias, ficaram famosos durante a mesma 
operação: general Augusto Pinochet. 
presidente aa junta militar, e o general 
Javier Palácios. Também à mesa, estava o 
brigadeiro Sérgio Figueiroa Gutierrez, 
da Força Aérea, hoje ministro dos Servi-
ços Públicos e amigo íntimo de outro 
membro da junta militar, general Gusta-
vo Leigh, que ordenou o bombardeio do 
palácio presidencial. O último convida-
do era o almirante Arturo Troncoso, 
governador naval de Valparaíso atual-
mente. Foi ele que realizou o expurgo 
de oficiais-marinheiros esquerdistas, e 
foi um dos desencandeadores do levan-
te militar de 11 de setembro. 

Aquele jantar provou ter sido um 
encontro histórico entre o Pentágono e 
altos oficiais do serviço militar chiíeno. 
Em outros encontros que se sucederam 
em Washington e Santiago, chegou-se a 
um acordo a respeito de um plano de 
emergência, de acordo com o qual, 
tomariam o poder em caso de vitória do 
partido de Allende, a Unidade Popular, 
nas eleições. 

O plano foi concebido de maneira 
fria, como uma operação militar, e não 
era conseqüência de pressões feitas pela 
Internacional Telephone and Telegraph 
(ITT). O plano era inspirado por razões 
mais profundas de política mundial. Do 
lado norte-americano, a organização 
que se movimenta era a "Defense Inteli-
gence Agency", do Pentágono, mas a 
que estava realmente encarregada do 
plano era a agencia de informações da 
Marinha, sob alta direção política da CIA 
e do Conselho de Segurança Nacional 
dos EUA. Foi uma coisa bastante normal 
ter colocado a Marinha e não o Exército 
no encargo do projeto, pois o golpe 
chileno iria coincidir com a operação 
Unitas, nome dado a um conjunto de 
manobras das marinhas americanas e 
chilenas no Pacífico. 

Estas manobras se realizavam todo o 
mês de setembro, o mesmo das eleições, 
e o aparecim ento em terra e no céu do 
Chile de todo tipo de equipamento mili-
tar e de homens bem treinados nas artes 
e nas ciências da guerra, era natural. 

Durante esse período, Henry Kissin-
ger disse, em particular, a um grupo de 
chilenos: "Eu não estou interessado, 
nem sei nada sobre a porção sul do mun-
do, dos Pirineus pra baixo". Na época, o 
plano de emergência já estava pronto 
nos seus mínimos detalhes e é impossível 
que Kissinger ou mesmo o presidente 
Nixon não estivessem a par. 

O Chile é um estreito país, com cerca 
de 4 mil quilômetros de comprimento, e 
uma média de 180 quilômetros de largu-
ta,tem 10 milhões deexúberantes, habi-
tantes, cerca de tres milhões dos quais 
vivem na área metropolitana de Santia-
go, a capital. A grandeza do País não 
deriva do número de virtudes que pos-
&u,i, mas muito mais, das suas muitas sin-
gularidades. A única coisa que produz 
«om seriedade absoluta é cobre, mas 
fcsse cobre é o melhor do mundo e seu 
volume de produção é ultrapassado ape-
nas pelo dos Estados Unidos e União 
Soviética. Também produz vinho, tão 
bom quanto as melhores espécies euro-
péias, mas apenas uma pequena parte 
dele é exportada. Sua renda per capita, 
650 dólares, se classifica entre as maiores 
da América Latina, mas tradicionalmen-
te, quase metade do produto nacional 
bruto sempre foi dividido entre pouco 
mais de trezentas mil pessoas. Em 1932, o 
Chile se tornou a primeira república 
socialista das Américas,, e com õ apoio 
entusiástico dos trabalhadores o gover-
no tentou nacionalizar o cobre e o car-
vão. A experiência durou treze dias ape-
nas. No Chile, acontece um tremor de 
terra a cada dois dias em média, e um 
terremoto devastador a cada mandato 
presidencial. O menos apocalíptico dos 
geólogos pensa no Chile não como um 
país do continente, mas como uma pon-
ta dos Andes em pleno mar, e acredita 
que todo seu território nacional está 
condenado a desaparecer num cataclis-
ma futuro. 

Os chilenos são muito parecidos com 
seu país, de certa maneira. São o povo 

mais agradável do continente; gostam 
de viver, e sabem fazê-lo da melhor 
maneira possível, e até um pouco mais; 
mas têm uma perigosa tendência para o 
ceticismo e a especulação intelectual. 
Um chileno disse-me, certa segunda-
feira, que "nenhum chileno acredita 
que amanhã é terça"; e ele próprio não 
acreditava. Ainda assim, apesar desta 
profunda incredulidade, ou graças a ela, 
os chilenos atingiram um grau de civili-
zação natural, de maturidade política e 
um nível de cultura que os coloca sepa-
rados do resto da região. Dos três Prê-
mios Nobel que a literatura latino-
americana ganhou, dois foram para os 
chilenos, um dos quais, Pablo Neruda, 
foi o maior poeta deste século. 

Henry Kissinger devia saber disso, 
quando disse que não sabia nada sobre a 
parte sul do mundo. Emtodo caso, as 
agências de informações americanas 
sabem muito. Em 1965, sem a permissão 
do Chile, a nação se transformou em pal-
co central e base de recrutamento de 
uma fantástica operação de espionagem 
social e política: o Projeto Camelot. Era 
uma investigação secreta, destinada a 
precisar através de questionários, sub-
metidos a pessoas de todos os níveis 
sociais e todas profissões - até dos mais 
longínquos rincões das nações latino-
americanas - de uma maneira científica, 
o grau de desenvolvimento político e as 
tendências dos vários grupos sociais. O 
questionário destinado aos militares 
continha a mesma pergunta que os ofi-
ciais chilenos ouviram no jantar em 
Washington: qual seria sua posição se o 
comunismo chegasse ao poder? O Chile 
de há muito era preferido como área de 
pesquisa pelos cientistas sociais america-
nos. A idade e a força de seus movimen-
tos populares, a tenacidade e a inteligên-
cia de seus líderes e as próprias condi-
ções econômicas e sociais permitiam 
uma antevisão do destino dofpafsjNão 
eram necessários os resultados cio proje-
to Camelot para se aventar hipótese de 
que o Chile era um dos primeiros candi-
datos a se tornar a segunda república 
socialista na America Latina, depois de 
Cuba. 

2 C O M O DERRUBAR ALLENDE? 
No dia 4 de setembro de 1970, como 

tinha sido previsto, o médico socialista 
Salvador Allende foieleito presidente da 

República. O plano de emergência 
entretanto não foi posto em ação. A 
explicação mais difundida é também a 
mais incrível: alguém cometeu um enga-
no no Pentágono e requisitou 200 vistos 
de entrada para um suposto coral da 
Marinha; no entanto, havia vários almi-
rantes entre eles que não sabiam cantar 
uma nota sequer. Essa gafe, supõe-se, 
determinou o adiamento da aventu-
ra. A verdade é que ò projeto tinha sido 
avaliado em profundidade: outras agên-
cias americanas, particularmente a CIA e 
o embaixador americano no Chile, senti-
ram que o plano era por demais uma 
operação militar e não levava em conta 
condições políticas e sociais do momen-
to. 

De fato, a vitória da Unidade Popular 
não trouxe o pânico social que a espio-
nagem americana esperava. Pelo contrá-
rio, a independência do novo governo 
nas relações internacionais, e a sua atitu-
de decidida nos assuntos econômicos, 
criaram imediatamente uma atmosfera 
de júbilo social. Durante o primeiro ano, 
47 firmas foram nacionalizadas junta-
mente com grande parte do sistema ban-
cário. A reforma agrária viu a desapro-
priação e incorporação à propriedade 
comunal, de mais de seis milhões de 
acres de terra, antes pertencentes a 
grandes latifundiários. O processo infla-
cionário foi brecado, conseguia-se 
emprego pleno e os salários receberam 
um aumento de trinta por cento. 

O governo anterior, liderado pelo 
Democrata Cristão Eduardo Frei, deu 
alguns passos na direção da nacionaliza-
ção do cobre, um processo chamado 
então de "Chilenização". Tudo que o 
plano fez foi comprar 51 por cento das 
ações das minas de cobre controladas 
pejos Estados Unidos e, pela mina dè EÍ 
Teniente apenas, pagou uma soma 
maior do que o valor total de todas as 
propriedades. A Unidade Popular, com 
apenas um ato legal, apoiado no Con-
gresso por todos os partidos políticos do 
país, recuperou para a naçao todos os 
depósitos de cobre das companhias 
americanas Anaconda e Kennecott. Sem 
indenização. (O governo calculou que 
as duas companhias, durante um perío-
do de quinze anos, tinham obtido um 
lucro ilegal que ultrapassava a casa dos 
800 milhões de dólares, o que superava o 
valor das idenizações.) 

A pequena burguesia e a classe média, 

as duas grandes forças sociais que teriam 
apoiado um golpe naquele momento, 
começava a desfrutar de vantagens nun-
ca vistas, e não às expensas do povo, 
como sempre tinha sido, mas sobretudo 
às custas da oligarquia financeira e do 
capital estrangeiro. As forças armadas, 
como grupo social, têm as mesmas ori-
gens e ambições da classe média; por-
tanto não tinha motivos, nem sequer áli-
bi para apoiar o pequeno grupo de ofi-
ciais da reunião de Washington. Ciente 
dessa realizade, os democratas-cristãos 
não somente não apoiaram o plano mili-
tar, mas até se opuseram a ele, por saber 
que este seria impopular mesmo entre 
suas próprias fileiras. . 

Sua estratégia era diferente: usar 
todos os meios possíveis para estragar a 
boa saúde do governo, e assim obter a 
maioria de dois terços no Congresso nas 
eleições de março de 73. Com esta maio-
ria, eles poderiam votar a remoção cons-
titucional do presidente da república. 

A Democracia Cristã se constitui numa 
enorme organização, que não conhece 
limites sociais, com uma autêntica base 
popular entre o proletariado das moder-
nas indústrias, os pequenos e médios 
proprietários de terras, e a pequena bur-
guesia e a classe média das cidades. A 
Unidade Popular, ainda que também 
mesclada socialmente, era a expressão 
dos trabalhadores das classes menos 
favorecidas, do proletariado agrícola e 
da baixa classe média das cidades. Os 
democratas cristãos, aliados ao Partido 
Nacional, de extrema direita, controla-
vam o Congresso e o Judiciário. A Unida-
de Popular controlava o Executivo. A 
polarização destes dois grupos políticos 
era, de fato, a polarização de toda nação. 
Curiosamente o católico Eduardo Frei 
foi quem mais se beneficiou e tirou van-
tagem das lutas de classe; foi quem as 
estimulou e as levou ao confronto, para 
desacreditar o governo e derrubar o país 
no abismo da desmoralização e do 
desastre econômico. 

O bloqueio econômico ordenado 
pelos Estados Urwdos devido a desapro-
priações sem indenização, fes o resto. 
Bens de todos os tipos são manufatura-
dos no Chile, desde automóveis até pas-
ta de dente, mas sua indústria de base 
tem uma falsa identidade: em 160 das 
mais importantes firmas. 60% do capital 
era estrangeiro e 80% das matérias-pri-
mas básicas vinham do exterior. Além 
disso, o país precisava de 300 milhões de 
dólares para poder importar bens de 
consumo e outros 450 milhões para 
pagar os juros de sua dívida externa. O 
crédito concedido pelos países sociali-
tas não_podia suprir a falta de peças de 
reposição, pois grandepartedos equipa-
mentos usados no Chile, na agricultura, 
na indústria e no transporte é de origem 
americana. A União Soviética chegou a 
comprar trigo na Austrália par? mandá-
lo ao Chile, uma vez que ela própria não 
tinha o cereal, e através do Banco Comer-
cial da Europa do Norte, em Paris fez 
vários emprestimos em dólares. Mas as 
urgentes necessidades chilenas eram 
muito maiores e se aprofundavam cada 
vez mais. As alegres damas da burguesia, 
a pretexto de um protesto contra a infla-
ção galopante, o racionamento e os 
pedidos feitos pela classe pobre, saíram 
as ruas batendo em suas panelas vazias. 
Não foi por acaso, bem ao contrário; foi 
muito significativo o espetáculo de 
talheres cie prata e chapéus de flores ter 
acontecido na mesma tarde em que 
Fidel Castro encerrava uma visita de trin-
ta dias ao Chile - uma visita que provo-
cou um terremoto de mobilização social 
entre os que apoiavam o governo. 

3 ALLENDE VENCE DE NOVO 
O presidente Al lende entendeu 

então, e o disse, que o povo tinha o 
governo mas não tinha o poder. A frase 
era mais amarga do que parecia. E tam-
bém muito alarmante, pois dentro de si, 
Allende carregava o germe da legalidade 
que continha a semente de sua própria 
destruição: sendo um homem que lutou 
até a morte em defesa da legalidade, ele 
teria sido capaz de deixar o Palácio de La 
Moneda, de cabeça erguida, se tivesse 
sido destruído pelo Congresso^ dentro 
dos limites da Constituição. 

A jornalista e pofltica italiana Rossana 
Rossanda, que visitou Allende neste 
período, encontrou-o idoso, tenso e 
cheio de funestos pressentimentos, 
enquanto falava, sentado no sofá de cre-
tone amarelo onde, sete meses maistar-



que esse possível acordo esti-
ela oposição era simples artifício 

de seu corpo semvida seria encontrado, 
seu rosto atravessado por um tiro de 
rifle. Então, às vésperas das eleições de 
março de 73, nas quais seu destino estava 
em jogo, ele teria se contentado com 
36% dos votos a favor da Unidade Popu-
lar. E ainda assim, apesar da galopánte 
inflação, do racionamento e do concerto 
de panelas das alegres madames dos 
bairros elegantes, ele recebeu 44% dos 
votos. Foi uma vitória tão espetacular e 
ao mesmo tempo tão decisiva, que 
quando Allende ficou em seu gabinete 
com seu amigo e confidente, o jornalista 
Augusto Olivares, ele fechou a porta e 
dançou uma "cuenca" sozinho. 

Para os Democratas Cristãos era 
patente que o processo de justiça social, 
colocado em movimento pela Unidade 
Popular, não poderia ser revertido por 
meios legais, mas Jhes faltou visão para 
medir as conseqüências das ações que 
empreenderam então. Para os Estados 
Unidos, a eleição era um aviso um pouco 
mais sério, que ia além dos simples inte-
resses das firmas nacionalizadas. Era um 
precedente inadmissível para o progres-
so social e pacífico dos povos do mundo, 
particularmente aqueles da Itália e da 
França, onde as condições do momento 
poderiam tornar possível uma experiên-
cia do tipo chileno. Todas as forças da 
reação interna e externa se uniram para. 
fórmar um bloco compacto. 

Por outro lado, os partidos que com-
punham a Unidade Populâr, com rivali-
dades internas bém maiores do que as 
normalmente admitidas, não conseguir 
ram chegar a um acordo na análise das 
eleições de março. O governo viu-se às 
voltas com várias existências: os da extre-
ma esquerda pressionavam para que o 
governo tirasse vantagem da evidente 
radicalização das massas, revelada pelas 
eleições, e agfsse de maneira decisiva, 
avançando no programa de mudanças 
sociais. A ala moderada da Unidade' 
Popular^ receosa de uma guerra civil, 
pressionava dando ênfase a um acordo 
com a Democracia Cristã. É bastante ób-
vio agora 
mulaao pe 
para ganhar tempo. 

A greve dos proprietários de cami-
nhões foi o golpe final. Devido à agressi-
va geografia do país, a economia chilena 
depende muito do transporte. Parar os 
caminhões eqüivale parar o país. Foi 
muito fácil para a oposição coordenar a 
greve, pois os proprietários de cami-
nhões eram um dos grupos mais atingi-
dos pela falta de peças de reposição; e 
além disso, eles se sentiam ameaçados 
por um pequeno plano-piloto do gover-
no; destinado a fornecer um serviço 
estatal de caminhões, adequado para a 
região sul do país. O movimento grevista 
durou até. o último minuto, sem um 
momento de descanso, pois era finan-
ciado de fora do país. " A CIA abarrotou 
o país com dólares, para apoiar a greve 
dos patrões, e esse capital estrangeiro,foi 
aproveitado na formação de um merca-
do negro" - escreveria Pablo Neruba a 
um amigo na Europa. 

Uma semana antes do golpe, óleo, lei-
te e pão iá tinham acabado. Durante os 
últimos aias da Unidade Popular, com a 
economia esfacelada e o país à beira da 
guerra civil, as manobras do governo e 
da oposição se centralizaram na tentati-
va de mudança da balança de poder no 
exército, para um ou outro lado. O últi-
mo movimento foi perfeito e alucinante: 
48 horas antes do golpe, a oposição con-
seguiu tirar da ativa todos os altos oficiais 
que apoiavam Salvador Allende e colo-
car em seus lugares, um por um, todos 
os oficiais presentes ao jantar de 
•Washington. 

Naquele momento, entretanto, o jogo 
de xadrez da política já tinha saído ao 
controle dos jogadores. Levados por 
uma dialética irreversível, eles termina-
ram como peões de um jogo de xadrez 
muito mais complexo e politicamente 
mais importante do que qualquer 
esquema montado pela espionagem 
contra o governo de Allende. Era um 
terrível confronto de classes, que fugia 
das mãos daqueles que o tinham provo-
cado, um duelo cruel entre interesses 
opostos, e cujo resultado tinha que ser 
um cataclisma social sem precedentes na 
história das Américas. 

Üm golpe militar nessas condições 
não deixaria de ser sangrento. Allende 
sabia disso. "Não se brinca com fogo", 
ele disse a Rossana Rossanda. " S e 
alguém pensa que um golpe militar no 
Cnile será como os dos outros países 

americanos, com uma simples troca de 
guardas do Palácio de La Moneda, está 
muito enganado. Se o exército sair dos 
limites da legalidade, haverá um banho 
de sangue;®será uma nova Indonésia". 
Essa certeza tinha uma base histórica. 

4 APARECE CERTO PINOCHET 
O exército chileno, ao contrário do 

que fomos levados a acreditar, intemu 
na política, toda vez que seus interesses 
de classe pareciam ameaçados, e o fez 
com uma ferocidade e uma repressão 
incomuns. As duas constituições que o 
país teve nos últimos cem anos foram 
impostas pela força das armas, e o recen-
te golpe militar foi o sexto nos últimos 50 
anos. 

A história do exército chileno come-
çou na escola das lutas corpo-a-corpo 
contra os índios Araucanos - uma luta 
que durou 300 anos. Em 1891, durante 
uma guerra civil que durou apenas sete 
meses, dez mil pessoas morreram numa 
série de encontros armados. Os movi-
mentos populares foram reprimidos 
com a mesma brutalidade. Depois do 
terremoto de Valparaíso, em 1906, as for-
ças da Marinha dizimaram a organização 
aos doqueiros, composta de oito mií tra-
balhadores. Em Iquíque, no começo do 
século, um grupo de grevistas tentou 
refugiar-se das tropas efoi metralhado -
em dez minutos havia dois mil mortos. 
Em 2 de abril de 1957, o exército acabou 
com uma manifestação civil no centro de 
Santiago e o número de vítimas nunca 
chegou a ser relevado, pois o governo 
escondeu os corpos dos mortos. Duran-
te uma greve da mina de El Salvador, no 
governo de Edu. ardo Frei, uma patrulha 
militar abriu fogo contra um grupo de 
manifestantes, com o objetivo de disper-
sá-los. Seis pessoas morreram, entre elas 
algumas crianças e uma mulher grávida. 
O comandante do grupo de militares era 
um obscuro general ae 52 anos, pai de 
cinco crianças, e autor de vários livros 
sobre assuntos militares: Augusto Pino-
chet. O mito do legalismo e cia delicade-
za deste exército foi inventado pela bur-
guesia chilena, em seu próprio interesse. 
A Unidade Popular manteve o mito, na 
esperança de mudar o esquema de 
comando em seu favor. Mas Salvador 
Allende sentia-se mais à vontade entre 
os Carabineiros, uma força armada, de 

origem popular e camponesa, que esta-
va sob comando direto do Presidente da 
República. De fato, a junta teve de des-
cer quatro degraus da hierarquia dps 
Carabineiros, até encontrar um oficial 
que apoiasse o golpe. Os jovens oficiais 
entrincheiraram-se com seus colegas de 
outras patentes, na escola de oficiais de 
Santiago, e resistiram quatro dias, até 
serem desalojados por ataque aéreo. 

Esta foi a mais conhecida batalha de 
todas as que se travaram dentro dos pos-
tos militares, na véspera do golpe. Os 
oficiais que se recusavam a apoiar o gol-
pe, ou que falhavam nas missões de 
repressão, foram mortos f riamente pelos 
conspiradores. Regimentos inteiros se 
amotinaram, tanto em Santiago como 
no interior, e foram reprimidos sem per-
dão, tendo seus líderes sido mortos como 
lição para as tropas...O comandante da 
unidade de blindados de Vina Del Mar, 
coronel Cantuarias, foi metralhado por 
seus subordinados.Será preciso muito 
tempo, para que o número de vítimas 
desta carnificina interna seja conhecido, 
pois os corpos dos mortos foram transfe-
ridos dos quartéis em caminhões de lixó 
e enterrados secretamente. 

A história do golpe tem que ser conta-
da, com informações de várias fontes, 
algumas de confiança, outras não. Um 
numero não preciso de agentes secretos 
tomou parte do golpe. Fontes clandesti-
nas nos informam que o bombardeio do 
palácio de La Moneda - cuja precisão 
técnica surpreendeu os especialistas -
foi executado por um time de acrobatas 
do ar americanos que entraram no país 
soba proteção da Operação Unitas, a fim 
de fazer uma demonstração aérea no dia 
18 de setembro, dia da Independência 
Nacional. Há ainda a evidência de que 
muitos agentes das polícias secretas de 
países vizinhos se infiltraram através da 
fronteira boliviana, e se esconderam até 
o dia do golpe, quando deram início a 
uma sangrenta perseguição contra os 
refugiados de outros países latino-
americanos. Em 1972, um grupo de con-
selheiros americanos fez uma visita a La 
Paz, cujo objetivo não foi revelado. 

Talvez tenha sido apenas coincidên-
cia, entretanto, que pouco tempo 
depois desta visita, começaram movi-
mentos de tropas na fronteira da Bolívia 
com o Chile, dando aos militares chile-
nos mais uma oportunidade de reforçar 
suas posições internas, e realizar transfe-

rências do pessoal e promoções na área 
do alto-comando favoráveis ao golpe. 

F ina lmente , a' 11 de setembro, 
enquanto se desenvolvia a Operação 
Unitas, o plano original - concebido à 
mesa de um jantar em Washington - foi 
posto em pratica, com um atraso de três 
anos, mas precisamente como tinha sido 
concebido: não como um golpe con-
vencional de quartel, mas como uma 
devastadora operação de guerra. 

k j U M C O R P O DESFIGURADO 
Tinha que ser desta maneira, pois não 

era apenas o problema de derrubar um 
governo, mas de plantar as negras 
sementes do terror, de tortura e de mor-
te, até que no Chile não restasse 
nenhum vestígiodaS estruturas políticas 
e sociais que tornaram a Unidade Popu-
lar possível. A fase mais cruel, infeliz-
mente, apenas começou. 

Naquela batalha final, com o país 
dominado por incóntroladas e desco-
nhecidas forças de subversão, Salvador 
Allende ainda se deixava guiar pela lega-
lidade. A contradição mais dramática de 
sua vida, foi ter sido um inimigo congênito 
da violência e umapaixonado revolucioná-
rio. Ele acreditava ter resolvido esta con-
tradição com a hipótese de que as condi-
ções chilenas permitiriam uma evolução 
para o socialismo, sob a legalidade bur-
guesa. A experiência ensinou-lhe, muito 
tarde, que um sistéma não pode ser 
modificado por um governo sem poder. 

Essa tardia desilusão deve ter sido a 
fòrça que o impeliu a resistir até a morte, 
defendendo as ruínas flamejantes de uma 
casa que não era a sua, uma sóbria man-
são que um arquiteto italiano construiu 
para ser urri palácio e que terminou 
como refúgio de um presidente sem 
poder. Ele resistiu por seis horas, com 
um rifle, que lhe foi presenteado por 
Fidei Castro. Foi a primeira arma que Sal-
vador Allende usou em sua vida. Por vol-
ta de quatro horas da tarde, o general 
Javier Palacios conseguiu chegar ao 
segundo andar do palácio, acompanha-
do de seu ajudante de ordens, capitão 
Gallardo, e um grupo de oficiais. Ali, em 
meio às falsas cadeiras estilo Luís XV, 
vasos chineses e pinturas de Rugendas, 
na ante-sala vermelha, Salvador Allende 
os esperava. Ele estava em mangas de 
camisas, com um capacete de mineiro e 
o rifle/mas tinha pouca munição. 

Allende cónhecia.bem o general Pala-
cios. Alguns dias antes ele disse a Augus-
to Olivares que este era um homem peri-
goso, com ligações muito estreitas com 
os serviços secretos americanos. Assim 
que o viu nas escadarias, AHende gritou: 
' Traidor", e atirou em sua mão. 

De acordo com a história dè uma teste-
munha que pede para não citar o seu 
nome, o presidente morreu numa troca 
de tiros com o grupo. Depois, todos os 
oficiais, um ritual de casta, atiraram no 
corpo. Finalmente um oficial não comis-
sionado deu uma coronhada em sua 
face, còm o cabo do rifle. Há uma foto: 
o fotógrafo oficial Juan Enriques Lira, do 
jornal El Mercúrio, bateu uma chapa. Foi 
o único a quem se permitiu fotografar o 
corpo. Estava tão desfigurado, que quan-
do foi mostrado, já no caixão, a senhora 
Hortensia Allende, não se permitiu a ela 
descobrir a face. Ele faria 64 anos no últi-
mo mês de julho e era um Leão perfeito: 
tenaz, firme em suas decisões e imprevi-
sível " O que Allende pensa, só Allende, 
só Allende sabe", disse-me um de seus 
ministros. Ele amava a vida, as flores, os 
cães, era muito galante, com um toque 
da velha escola em sua volta, coisas 
como cartas perfumadas e encontros 
furtivos. Sua maior virtude foi sempre 
seguir adiante, mas o destino lhe reser-
vou apenas a trágica e rara grandeza de 
morrer em defesa dos anacrônicos 
bonecos da. justiça, defendendo uma 
Corte Suprema da Justiça, que o tinha 
repudiado mas que legitimaria seus 
assassinos; defendendo um Congresso 
miserável que o tinha declarado ilegal, 
mas que se dobraria docilmente ante a 
vontade dos usurpadores; defendendo a 
liberdade dos partidos de oposição que 
venderam suas almas ao fascismo; 
defendendo toda a parafernália de um 
sistema de merda que ele tinha proposto 
abolir, sem um tiro ser disparado. O dra-
ma aconteceu no Chile, para tragédia 
dos chilenos, mas passará à história 
como algo que aconteceu a nós todos, 
crianças desta era, e ficará em nossas 
vidas para sempre. 



Ch^ 6° V , 
Um moço, chamado Ademir, depois 

que entrou para a TFP, passou 
a achar pecaminoso abraçar 

a própria mãe! Surrou as irmãs 
porque usavam calça comprida! 

Sua mãe, aona Maria Conceição da Luz, 46 
anos, moradora no bairro paulistano 
da Aclimação, prestou depoimento 

ao repórter Dácio Nitrini. 
E fez um apelo a Plínio Correia de Oliveira, 

presidente da Tradição, Família e Propriedade. 



SEU PLÍNIO DEVOLVA 
MEU FILHO 

t 

Ele, meu filho, conheceu um moço 
que tava na TFP, o Bruno, que estuda-
va junto com ele e que tinha uma per-
na mecânica. O Bruno era um tipo 
assim bonitinho, gordinho, eram 
amigos inseparáveis um do outro. O 
Bruno tinha um carro, eles iam juntos 
para a escola, quando chovia ele 
vinha buscar, tinha umas meninas 
que também estudavam com eles. Eu 
não sei porque, mas o Bruno já era da 
TFP, e foi levando ele. Depois inclusi-
ve o professor de religião começou a 
virá-lo. Esse professor, parece que 
inclusive depois expulsaram ele do 
colégio onde* lecionava, lá em São 
Bernardo do Campo, porque desviou 
muitos rapazes para a TFP. Esse 
senhor professor mora lá no Largo do 
Cambuci com a senhora mãe dele, 
que é velhinha, ele também já é 
senhor, o tal professor que desénca-
minhou ele mais o Bruno. 

Quando chegava Carnaval, Sema-
na Santa, coisa assim, ele pedia algum 
dinheiro (ele não trabalhava), para ir 
para uma chácara que a TFP tem lá em 
Itaquera, diz que é muito rica a chá-
cara lá de Itaquera, e eles iam acam-
par lá em Itaquera. Eu gostava, era 
coisa de religião, sabe? Todos os 
domingos o professor dava aulas para 
ir conféçsar e comungar. Todos os 
domingos ele começou a ir na Igre-
ja, lá perto dçi casa da minha mãe. Mas 
daí o padre se escamou, estranhou, 
ele viu aquele rapaz todos os dias e 
tocou ele lá da Igreja, daí ele mudou 
pra outra e foi mvdando, mudando 
até que ia todos os dias lá na Catedral 
confessar e comungar. Quando eu ví 
aquilo e senti... não dava mais. 
Ele mudou. Em casa ele era umrapaz 
comum, tomava o copo de cerveja 
dele, tinha um conjunto, tinha dezoi-
to anos, até tenho fotografia. Com-
prei uma guitarra pra ele, comprei 
um violão que tenho guardado até 
hoje. Ele ensinava os meninos a tocar 
cavaquinho, dava aulas. Todos os 
domingos tinha um quarto vazio 
onde ensaiavam para tocar num baili-
nho da vila, ganhava corbeille de 
flores, um dinneirinho, e vinha um 
senhor de carro buscar pra eles toca-
rem por aí. 

Depois, quando ele começou bem 
mesmo na TFP, chegava em casa e 
não queria que as irmãs usassem cal-
ça comprida. Quando foi um dia, 
minha mãe não estava em casa, ele 
pegou as três meninas, pegou uma 
borracha e falou para elas: 

-"Vocês, agora, vão tirar essas cal-
ças compridas. Quem demorar mais 
para tirar, apanha mais. Quem tirar 
mais rápido, apanha menos." 

Então ele ficou no quarto, elas 
tiram as calças e deram. Ele saiu para o 
quintal, jogou álcool e pôs fogo. Ele 
estava mesmo mudado, iá estava 
mudado, ele começou a bater nas 
meninas, até que um dia a gente falou 
para ele ficar de vez na TFP. 

Um dia ele deu um ponta-pé na 
irma dele, na Mirian, que machucou 
todo o braço, não chegou a quebrar, 
mas machucou. Mas aí ele ficou só 
pensando na religião, só falando em 
Santo, só falando em Deus, tudo para 
ele era pecado. Tirar a meia pra ele 
era pecado, se você tira a camisa per-
to de uma pessoa é pecado, eu que 
era a mãe dele não podia por a mão 
nele, a mãe gosta de chegar perto do 
filho e abraçar, mas não podia pór/ã 
mão nele que era pecado, tudojjara 
ele ficou sendo pecado. 

Um dia mostrei o blusão çjô Liceu 
Siqueira Campos, onde ele tirou o 
ginásio. Sabe, os moleques todos 
escrevem uns nas costas aos outros, 
fazem desenhos, tudo..., pintado. Aí 
falei assim: "é, Adentfr, eu guardei 
esse blusão aqui porque a gente 
pagou o ginásio pára você aí, com 
tanta dificuldade, que quis guardar 
esse blusão como lembrança". Ele 
respondeu para mim: "Mãe, dá que 
eu vou queimar esse blusão porque 
isso é coisa do capeta". 

Aí que eu ví que ele já tava... que 
não adiantava... Daí o pai disse para 
eu dizer para ele que se ele quisesse 
voltar a estudar, era só dizer o quê e 
onde, que ele pagava tudo e que se 
ele quisesse morar numa pensão, 
num hotel, onde fosse, que o pai 
pagava... Fui lá na TFP e falei para ele. 
Daí ele respondeu oara mim: "eu 
não vou mais estudar porque os 
estudantes são todos uns satânicos". 
E parou, não estuda mais. 

Voce vai lá na sede e vê muitos 
morando lá. Tem bastante. Todos de 
família, todos estudados, um já é 
engenheiro, outro é médico, outro é 
advogado. Todos que estão lá na 
sede, a maior parte mora por ali mes-
mo, parece um quartel, sabe? Todos 
morando por ali mesmo, todos estu-
dados, todos com seu diploma... Só o 
meu filho, ele e mais alguns, que não 
deu tempo e não chegaram a termi-
nar o curso. Foi assim que eu perdi 
•meu filho. 

Ele vem visitar minha mãe de vez 
em quando. Mas não demora muito. 
Ele nem pergunta por mim, acho que 
ele acha que sou mulher à toa, que 
sou isso, que sou aquilo, ele não 
suporta, não gosta. Ele pergunta para 
as meninas se lélias gostam de mim. 
Elas respondem que é lógigo que elas 
gostam, e ele fica quieto. Ele fugiu da 
família, quer dizer que para ele não 
tem família. Ele se dava muito com 
meu irmão, que é pouca coisa mais 
velho que ele. Eles ficaram mocinhos 
juntos, um usava a roupa do outro, 
meu irmão sempre dava um dinheiri-
nho para ele - meu filho não fuma, 
nem bebe - mas meu irmão sempre 
dava um dinheirinho para ele. 

Eles perderam a amizade. Um dia, 
lá na rua Agostinho Gomes, no Ipi-
ranga, eles estavam fazendo uma 
campanha com bandeiras, faixas, 

meu irmão viu e correu atrás deles. 
Por isso eles não se falam mais. 

A última fez que fui pedir para 
est: Jar, ele falou para mim que o Dr. 
Plinio deu umas aulas para ele e dis-
se que tem que ter todas as classes. 
Que tem que ter o varredor de rua, 
que tem que ter o faxineiro, que tem 
que ter o porteiro... que tem que ter 
todas as classes. Eu falei para ele: 
"Você não tinha dinheiro, mas um 
dia você poderia ser alguém, não ser 
rico, mas ser alguém de nome porque 
você estava estudando, um dia pode-
ria ser médico, ser advogado, ser o 
que quisesse." O homem pôs na 
cabeça dele que ele não poderia 
estudar porque tem que ter a c!a::e 
pobre que varre o chão, que limpa. Lá 
na TFP ele é faxineiro, é garção. 

A primeira vezquefui naTFPeper-
guntei por ele, ninguém o conhecia. 
Eu falei que era meu filho, que fazia 
tanto tempo que tinha saído oe casa e 
eu sabia que ele tava lá. Então eu dei 
um aperto e apareceu outro que dis-
se que ele tava em outra casa, na 
outra sede, eu fui me informando. Aí 
chegou um senhor de moto, eu falei 
pra ele que era a mãe do Ademir, 
assim assim, e que queria falar com 
ele. Ele mandou eu voltar no outro 
dia e consegui falar com meu filho. 

O pai dele foi diversas vezes lá e foi 
mal recebido, eles falam que não está 
e fecham a porta, não querem pes-
soas de fora, não têm atenção para 
outras pessoas. 

Agora eles estão com uma santa, 
acho que é Nossa Senhora de Fátima, 
dizem que é uma santa muito mila-
grosa, uma santa que fala. Ele não é 
ao Brasil, ela veio de avião, eles vão 
fazer uma procissão estão vendendo 
um santinho dela por Cr$ 10,00. 

Em frente de onde ele mora tem 
uma colega de infância dele, que está 
louca para falar com ele, conversar. 
Ela me disse que o Ademir já reco-
nheceu ela mas não olha para ela. 
Acha que eles não olhanr. .íinguém, 
eles recebem instrução para não 
olhar. 

No dia do aniversário dele, na casa 
da minha mãe, eu estava conversan-
do com ele, peguei e dei um abraço 
rápido nele, ele pegou e me empur-
rou. Eu falei, puxa vida, eu sou sua 
mãe, será que nem eu posso te agra-
çar, sou sua mãe, posso até te dar 
banho. Falei brincando e ele não 
achou graça, ele não achou graça, ele 
não acnou graço em nada. 

Ele me falou assim: "A senhora 
gostaria de me ver usando hábito?". 
Eu respondi, mas como é que é isso?. 
Ele me respondeu: "Lembra-se do 
São Francisco, quando andava pelo 
mundo, andava de hábito". Acho 
que agora na TFP, os que subirem 
mais, se aprofundarem mais, vão ves-
tir essa roupa. 

Um dia eu estava atacando a TFP e 
ele me mostrou a fotografia do Dr. 

Plínio - é um senhor velho - beijou e 
guardou no bolso. Me assustei e per-
guntei : "Ué, ele já virou santo?". Ele 
me respondeu: "Não, mas devo tudo 
para esse homem aqui porque foi ele 
quem me deu educação". Eu falei 
que não, "você não deve nada a ele, 
porque quando ele pegou você, você 
era um moço estudante, não fumava, 
não bebia, era um rapaz educado, 
todos gostavam de você". Ele ficou 
bravo e falou: "A senhora aueria me 
ver com um copo na mão dentro de 
um bar, ou então queria me ver 
tomando tóxico ou senão agarrado 
com umas prostitutas. É isso que a 
senhora quer?" Eu respondi que 
queria e até gostava, porque assim 
"você era igual aos outros, igual..." 

Ele evita falar com a gente. Ele não 
olha, ele não olha assim para os olhos 
dos outros, ele fica olhando para o 
lado, parado, não encara as pessoas, 
entende? Não dobram as mangas da 
camisa perto da família, se vai dormir, 
e tem alguém no quarto ele não vai, 
se ele estiver deitado no quarto, nem 
que seja a mãe, o irmão, qualquer 
um, não pode vê-lo, não pode nem 
passar. A gente fica interessada, se 
aprofundando para tentar chegar lá 
mas não dá... Outro dia dei um chine-
lo para ele e ele me disse: "A senhora 
acha que vou andar de chinelo?"Nem 
o pé! Eles não podem tirar a meia per-
to de ninguém, eles nao querem 
mostrar naaa do corpo. 

Só sei dizer que entrei lá e tem um 
pavilhão bem grande com muitos 
rapazes, mas muitos mesmos, sabe o 
que é um quartel que tem bastante 
gente? Era assim, um tipo de um 
quartel. Um entrava, outro saia, gen-
te do interior que chegava. Passam 
perto um do outro e fazem que nem 
soldado, fazem continência. Todos 
sabem essas lutas: o Ademir parece 
inclusive que dá aulas de caratê Ia'. 

Tem o de gráu mais alto, de gráu 
mais baixo; batem o pé um para o 
outro e chamam qualquer pessoa de 
senhor, pode ser até uma criancinha 
que é senhor. A gente não consegue 
descobrir o que é. Só vamos saber 
mesmo quando sair alguém lá de 
dentro. Faz tempo, um tal de Orlan-
do saiu, ví no jornal, atacou mas não 
acontece nada, ninguém se importa 
com eles na rua, a polícia não taz 
nada. 

A última vez que eu vi o Ademir foi 
na TFP. Cheguei lá e duas senhoras 
velhas mandaram entrar. Fiquei num 
lugar que tinha escrivaninha e a má-
quina de escrever dele. Quando ele 
chegou e me viu disse: "Olha, estou 
em cima da hora e agora vou fazer 
uma coisa muito importante..." Eu 
falei pode ir, pode ir porque nunca 
mais volto aqui. Saímos nós três, eu e 
as irmãs dele. E ele saiu também, foi 
embora com um terço desse tamanho 
as irmãos dele. E ele saiu também, foi 
embora com um terço desse tama-
nho, que eles usam na mão. 
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