
Um jornal de politica, cultura e idéias. .. 

DUASOUTRES 
PAL. RAS 
BRUTAIS 

SOBRE 

'• 
·: 

.luuho - Julho 197~ Cr$ 20 

.. 

••• ... · .. ' , . ··.:tJ ' 
:~ .... . ;, 
·, 



HISIÓRIAS 
porMARCOSFAERMAN 

~ 
\:! 
i~ ........................................ --................................... -J 

E veio a Copa do Mundo. Não vou falar da tristeza 
de ver nossa se/eção tão mal. Antigamente, em cada 
rua do Brasil os meninos jogavam bola. A civilização 
multinacionalizada do automóvel expulsou os meni
nos da rua. Os campinhos de futebol foram sumindo 
das grandes cidades. 

Eu v1 um destes campmhos morrer, no centro de 
SãCJ Paulo. Era ali que aos domingos o povo das 
obras, os namorados do povo, iam passear, espiar o 
futebol do time do bairro. Não era só um campo de 
futebol, era um espaço de uma gente sem espaço 
para viver. Um viaduto, uma merda qualquer destas, 
matou o campo. 

E nossa seleção também foi multinacionalizada 
pelo técnico bl6nico. Enfiaram na verde-e-amarela 
concepções burocráticas de jogo, um time sem vida, 
sem garrinchas, sem alma. E o mais triste era saber 
que nas arquibancadas es tava o povo argentino, 
sufocado no Arquipélago de Horrores, em que uma 
camarilha transformou esta doce, culta nação. 

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

Se conhece as htstórias dos campos de concentra
ção, dos fornos crematórios, dos retratos de Hitlet 
nos gabinetes destes Gustav Adolfs. Que democrata, 
que socialista, não sentiu náuseas no estõmago ao 
ouvir Vide/a falar na Inauguração da Copa? 

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

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

O clamor do torturado. O clamor do exilado. O 
clamor da fome. O clamor da luta que anima a quem 
foi expulso de sua terra. Quem é obrigado a mendigar 

como diz uma antropóloga, no CLAMOR, diante de 
um burocrata da ONU, uma passagem para um lugar 
onde sentirei a inutilidade de minha existência ... 
Onde vou perder a vontade de viver." 

Porque o que está em jogo é a vontade de viver dos 
hu'Tiilhadus e ofendidos, dos exilados de nossas 
terras, de nossas populações marginalizadas, a quem 
não se dá nem o pão, nem a Liberdade. 
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O mês de maio foi muito rico em pro· 

postas e mobilizações politicas. Se por 
um lado a greve do ABC foi o fenô· 
meno social mais importante que o 
pais viveu. por outro. a proposta de 
uma frente nacional pela democracia, 
junto com a Convenção do MOB, foi o 
acontecimento mais importante a nivel 
político. 

Diante de tal fato. os socialistas não 
podem tomar a atitude do avestruz: es
conder a cabeça na areia enquanto a 
sociedade de conjunto e alguns seto
res em particular discutem os destinos 
da Nação. 

A frente nemocrát1ca proposta pelo general 
Euler Sentes Montearo c pelos demaas setores 
que o apoaam nos parece uma •Jaraante do que 
fo• o granne acordo nac•onal amplememado 
pelo general Lanusse na Arqentina Aquele 
acordo era uma frente ele toda a burqu·esaa 
com a burocracaa smdacal. que tanha como 
centro a proposta de redemocratlzacão e 
retHad<I dos milllíHes elo cenário polit•co. Em 
nosso pais, c1e•11cJo à prónraa desorqanrzacão 

a classe operárra. os trabalhadores amda não 
foram chamados a partrc1par de qualquer pro
costa ooliticn nc maaor escala. Além ne que 
o Brasil. a Frente não surqe a partir do go

rno mas conlrn ele. 
Por tsso a Frente Nactonal pela Redemocra · 

tí7acâo - FNA que tem como f1qura central o 
neral EuiN Sentes Montetro. é. na verdade. a 

, , 

A questão do governo provisó· 
rio é o elemento chave para a es
truturação de um estado demo· 
crático e de direito. Nem Maga
lhães, nem Ulisses, nem Euler de· 
ram uma resposta a este proble· 
ma. Aonde vai esta frente? 

.lnrJ!l' l'inhcirn 

euticutuco 
tentati'Ja sua ·gener~s de um grande acordo da 
burguesia para a volta ao Estado de D retto 

Basta ver que nela partic•pam grupos m r.ta· 
r~s . como o MRD. politacos como o Senador 
Maqalhães Prnto. l•gado ao capital fananceiro 
o eY-m1n•stro Sc"ero Gomes. representante da 
1ndustr1a nac1ona1 e atê mesmo o senador Sa· 
turn1no Braqa, que se tem declarado a favor da 
construcao de um Partido Soc1allsta 

Dessa mancHa. o próprio ObJetlvo dessa 
frente vem varaando ele acordo com a pos1c;ão 
que cada um desses ÇJrupos expressam: al
quns buscam apenas pressionar o governo 
para que este acelere o ritmo das aberturas. 
ace•tanno. •nclusi'le. compor com o candidato 
11f1cral. SI] este se comprometer a realizar refor
mas sallsfatórws Outros parecem dispostos 

- partando das declarações que estão sendo 
íellas publicamente - a " •mar a mesa" para 
1mpen~r a posse c1o chefe do SNI. 

E precrso ver qual a ahernatr•Ja aue ·1a1 se 
1mpor E ISSO dcpcnclera não apenas das dl'ler
sas forcas que compOem a frente. mas Iam· 
bém das atitudes do qeneral F a rf' edo. 

COBRAS E LAGARTOS 

Outra co1sa muno.rmponante a ser analisa· 
da. é que não podemos descartar que o 1mpe-
11alrsmo venha a part1C1par c1~retamenle desta 
frente nela rcdernocratrzacào. seja atraves do 
senador Magalhães P1nto. seta através de 
outros políllc·os.Olr mesmo de m1111ares O fato 
de que i1 frcnt~ tende a englobar d1ferentes se· 
tores burgueses explica as propnas dívergén· 
eras quanto a que C<'lndídato deve ser levanta· 
do para as elercões 1ndireta~ se Magalhães 
se Euler. se Ulisses Guimarães. 

As d1vergénc1as expressam a disputa para 
saber que setor domanarã o processo. quem 
dará o ntmo e a tón:ca a esta frente democráti· 
ca . O 1mpenahsmo não tem nem pode ter con
fiança no general Euler Sente~ Monte~ro tá qu~ 
este,desde há muito,é conhe~rdo por suas posl· 
coes alvaradtstas e podena aporar-se nas 
forças armadas para tentar no Brasil uma va
riante da expenéncta peruana Daí. d1ante de 
um posstvel pongo de nacionalizações das in· 
dústrías rmpenalistas. o caprtal Internacional 
prefere a manutençao da candidatura de Maga· 
lhães Pinto. rna1s de acordo com os seus inte· 
resses . 

Ao mesmo tempo os setores burgues 
IQualmente anti·estat1zantes. mas não lig ..... _._h. .. _ 

ao capital f1nancc1ro. lançam a proposta d 
Ulisses GUimarães como candidato. E prec• 
ver quem •Jaa se tmpor. 

Ate aoora o programa da frente não di 
multo do apresentado por Magalhães Pmto. 
um proJeto de aberturt~s mais ráp1do e que ''a 
além do proJeto Ge1set -Fague1redo. mas qu 
não pretende a volta total . imedaata e sem 
tricões das liberdades democrát1cas. Isso 
s1qnifica que esse programa não possa evolui 
caminhando um pouco ma1s para a esquerda 
por pressão da próprra realidade e do mov· 
mento de massas. 

O PENSAM ENTO DO GENERAL 

Segundo o coronel ledes Reqo. porta-voz d 
general Euler. em convorsa com companhei 
socral1stas em Porto Alegre. a Frente deverí 
defender a an1stia aos presos polit1cos não· 

\4i!l'aJS 
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roristas. a revisão dos processos dos militares. 
a revisão das penas imposta~ aos terronstas. o 
regresso dos banidos e exilados. mas não a 
Brizola e Arraes. sendo que os terroristas te· 
riam que responder aos processos existentes 
contra eles. 

Ainda segundo o coronel ledes. a FNR de· 
fenderia a volta à constituição de 1967 mas 
não à de 1946. E também estaria a favor de que 
se chamasse à formação de uma Assembléia 
Constituinte. Mas quanto a que o governo elei
to sndiretamente pela Frente fosse prov1sóno. 
o coronel afirmou que "até podena ser·. 
embora ainda não tenha uma definição sobre o 
problema. 

Quanto à liberdade de organização dos par
tidos políticos, o general Euler. segundo seu 
porta·voz. aceitaria até mesmo a legalidade do 
PC. desde que nos moldes da legislação da 
Alemanha Federal. que limita o número de ca
de~ras de pad idos considerados não democrá· 
ticos no Parlamento. E mais: Euler aceitaria 
também sindicatos livres. o direito de greve e 
liberdade para o movimento estudantil. 
propondo ainda a desativação paulatina. mas 
não tmedlata, dos organ1smos de segurança, 
"para não causar comoção". segundo as pala· 
vras do próprio coronel. E concluiu suas pro· 
postas falando de uma políttca de disciplina
mento do tmpertalismo, uttlizando a segusnte 
imagem. " a questão não é expulsar o tigre. 
mas manter o tigre enjaulado". 

Sem dúvida. é um programa de aberturas. 
mas controladas. E que não dá respostas a 
três pontos. a nosso ver fundamentais: não 
tem uma palavra sobre o nível de vida dos tra· 
balhadores e a necessidade de um aumento 

geral e imedtato para os trabalhadores deste 
país. Não coloca a questão da liberdade de 
reorgani1acão do CGT - Comando Geral dos 
Trabalhadores - e resume a questão do gover
no provtsório a um mero "pode ser 

Ora. os socialistas. que têm um compromis· 
so com os trabalhadores brasileiros. não po
dem participar de uma frente que se esquece 
desses pontos e que além do ma1s não propOe 
uma anistia ampla. geral a irrestrita (inclusive 
para Leonel Brizola, Miguel Arraes e mesmo 
para aqueles que se insurg1ram militarmente 
contra o regime), que não pede a legalidade. 
sem limitacOes. para todos os partidos poli· 
licos (Inclusive para o Partido Comunista) e 
que - pior de tudo - aceita que o presidente 
seja ele1to indiretamente por um período de 
cinco anos. 

E DEPOIS? 

A questão do governo provisório (ou do go
verno tampão) é de fundamental importãncia, 
pots é o elemento chave para a estruturação 
de um Estado democráttco e de dire1to. 
Significa ex1sttr não mais que o necessário 
para abrir uma etapa democrática no país Ou 
seja, trazer dé volta a legalidade. através do 
rim dos atos e legislação de exceção. da lega
lidade para todos os partidos políticos. da 
anístia e da convocação de uma Assembléia 
Co.[lstituinte. 

t tudo tSSO deve ser feito sem demora. sem 
limitações ou dúvidas quanto à democracia 
Dai. que um prazo de três meses seja o ideal 
para um governo desse tipo. 

Estas são algumas questões sobre as qua1s 
os socialistas devem pensar com muita calma. 

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

Entretanto. ter claro as limttaçOes e os obje
tivos matreiros desta frente não significa ;gno
rá·la. Ou como dizíamos antes. os socialistas 
não devem ter am relação a ela a atitude do 
avestruz. Temos claro que se trata de uma 
frente burguesa e que propOe uma democracia 
castrada. Mas. amda assim. desde que possi· 
vel . em nome dos interesses da classe tra 
balhadora. devemos fazer acordos parc1aís 
com esta frente, em cima de objet1vos comuns. 
como por exemplo, pela liberdade stndical . 
pelo direito de greve, e mesmo pela anistia e 
pelas eleições dlretas. 

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

Desta análise fica uma conclusão: não deve
mos cair no sectarismo, ignorando a e){istén
cia da frente como um fenómeno objehvo. que 
nasce da Situação de crise politica que o pa·s 
vive, nem caracterizando-a como fazem alguns 
grupos esquerdistas de "a outra face da dita
dura". Mas também não podemos cair no opor· 
tunismo, dar nosso apoio cego e irrestrito a 
um projeto elaborado pela burguesia e que não 
garante amplas liberdades para os trabalhado· 
f(es e seus partidos. 



PRAT 
f~ prai-io manh.'f' n chama at'CSa, apesar da tem
peratura ~oprnda pelo rapit~dismo, apesar da 
reHllla r da náust•a tfUC nos causa a re
pressão. 

r\ f)O,i.;l\0 U"St:Wad;\, i\\'illlllicJa pda' dircç?IC<. 'lll
dil:ai' de Sàt' lkttHll do. San r tl t'\mlré c Sanrm na 
lura pela rcpo,il;ào \alar ia I. dando C\cmplo para 10-
tla' a' ourrn' ~arcgot i:" ptoiÍ,,IClnat,, rccoiO<a no''" 
t:la,,c mcralúrgit::t rw 'anguarda do operariado hra
\llcinl, no q111: re,peira a pr:uu:a ,jmltcal c marca 
prol'lHldumem~· nivc" de cnrnpMtamcnto. que rom
pt.•m c:om um pa.,,ndo de qua'c e<;lagnaçào da' lut.a' 
rct\'tndil::uóri:h. N:'\o -.erá m:li' pn'''vcl 'oh ar arra .... 
Qut.· e"c pa,,udo rcn~ntt.' t.', po1 i"o mc-.mo. muito 
, iHl na mcmilt ia 1.k' l<ld<l'>, -.i" a a pena' n1mo ad,er
r~nda p;1ra que não 'C t'omcra crr''' que rrccio;amo-. 
C' uar n wdtl t.'ll'll\ c não fatcr da pn,il:ào a,.,umida 
uma po ... tçâo rn,ilcgiada que ptldt.•na no' lc\ar a um 
io;;olmncnto de tin<' clíti-.tn. que arruinaria o mo\'i
mcnto opcr{tr io como um todo. Prcci,amo<. conli
nu.tr e'tendcndo a~ mno~ cm tom de tgualdadc ao' 
n<.h"l,, companheiro de outra!> categoriao;. 
continuar nfirmando que co;tanHI' junt''" na _mc,ma 
luta. dando dcmon'lmc()e, de 'olidaricdadt.•. E prcci
.,o ter cntN~iência de que a mudanca é prolunda. 
tanto que. desde a redaç:lo de bolctin' t.'Oil\'OCatório' 
para a"crnblcta-;. até pronunciamento' cm .iornak. 
as po,j,:õc~; terno que p:wtar-'c 'emprc por ~;a 
indcpcndênctn denHlnqradu na hua pela repo,u;ao 
salarial do' J4,1 u•o. Se pN um lado e"a etapa do 
c;indic:ali"mo marca ddinithamcnrc uma didsão no 
tempo. dado que pc-.'ml' ligada" a própria admml'>
tração do [\lUdO tem falado cm amadurccimcniO 
politico-,tndical. pnt murn lado 1\\0 fará com que 
rcforccmo., cadu w1 mai' a no ..... a tkmocracia lnter
na. sem medo da cntica cnn,ttutt\'ll que só tra7 o 
apcrfciçoamcmo Na fln,ia de C<lll\lruir. mutta' 
vete,, nlgruh cornp.111hciros C\tcrnam pcn<;amcnt<" 
que cu n:lo da-.,ificaria de errado,, pMqu não pre
judicam o conjunto da' propo,ra' aprc,cn da'>. ma., 
n3o deixam ck <;Cr dc,toantc'- Há pou<:o ·mpo. um 
companheiro tli.,o;c no no,,o ... indicato. qu tal\ c1 l...,
tivl'"emm no' çolocando acima dao;; ma' '· criando 
foquhmu,. A fra~c é correta. ma' colo da. a meu 
\Cr, no momento crrndo, porque cu cn ·ndo que 'c 
colocar acima da' ma,.,a, c falar em 'c nome. e cm 
o;eu nome 1omar dcd'ôc' 'cm con,ultá a,, c 'cm ter 
rcprc<.ent:UI\ idade p.tra io;,o, f;ucr p Ote<. que não 
correo;pondcm uo" intere"cs do peno. 

O que ocorn· entre nó-. c .iu,.tamentc o contrârio: 
nó' coo' i' cm o.., na o; tilbrka<; c tra1cmo' para o de ba
le o., ameio~ do~ no~"o' ~ompanheiro' Eo;sa <;itua
çào. ou melhor, l'S':J lorma de aruação. tem leito 
com que a dirl"•çào do \00\\0 \tndkato promo\'a 

AL 
(0 texto ahaho fui rcdi~ido por nosso com
panheiro E. Santia~o. operário mctalúgico 
em Santo André) 

r cunii\e, 'llt.'C"" :" l'tllll "' ha't.'' c ,(l h:m toniatltl 
dcct,Õl'' a p:urit de :tp111\:tl;;in da' a"cmhléi;h. 

1 nc(l. nem a dirt.•tona. nem u' Ctlllli"õc ... C\tão 'c 
~~~~~~~-~llluo acuna d:t' ""''"''· pdt' cont rimo. c'tào 
11adutindo t.' cncumínhando 'ua' JHOflO\Ià' c c"e é o 
camtnho c<.'tto: u t.'ntlt,,'Ü() c promot;ào de dcbatcc; 
c<llla vc1 mai-. amplo,, pata que aum<.·ntc o comparc
c:uncnto ao' '-11Hikarn.. que é ainda ba<itantc peque
no. L·. prccí<.o que \c C\ plique c atê ru•.t i tique. cm 
pane. :1 ratra de cmnprccn,ão mui.; ampla de g.ran
de' contmgcnll'' de opcrúrin,, que la/ com que re
nham um compnnamclllo quc cu não cla.,..ifkana de 
alienado (porque h{t intcrc,.,c na hu.,ca de inf0rrna
cftol. nHt'>. de ccrtn fornu1 um rouco alheio ou temc
nho. ,\ pergunta que o;;c.· c0locll ~ u 'c_guintc: quai' a' 
~.:~n""' dc~-.c Ctlmport:uncntn'? Pcn ... o que i"o o.:orr<.' 
rwrquc a grande maiona de nó~ é originária d0 in_tc· 

- rim: d~ão Paulo c dn'i demms estado ... do Brastl. 
apc~adt\., ãtl-:!!,rbnlho rural, onde o- regi!"~ de -.emi
c,cm,idào ainllr1 permanece. onde <1' mlorma.;õc' 
ch~cam mai' lcntam~ntc. onde a JU'tka tarda ou 
ncni C\Í~Il' par:~ atender n~ intcn:,,c., do' camponc<;c' 
que nll'mm lutar Jllll um pc:daço de rerra onde pos
'am truhalhar c 'Í\cr ern rat. Então, ao -.e t ranc;fcrir 
para a Ctd:tdc, flU'\o,;<td<h t)\ primeiro" mc'c' de adap· 
ração. o C\·C:lllnpnné-; JlCrcchc que deu um .,alto 
quantitativo. ou ,cja. P<"'ou u ganhar um pouco 
rnai,, E t:omn nàn ll.'m comt:iência de da<;se forma
da. porque c-.o;n con,dênda '6 'c alcança muito lcn 
tamcntc dentro <k !lrandec; centro~ inducanaic;, o e\
c:amponl' .... que dc,cmpcnha\a ante' um papel c;ubal
rcrno, c iatn<lt'- fll'l1\ava cm rntcr\'ir na marcha 
da hi,tórin t:nmn clcmenl<l tmn,formador da '>Ocíe
dadc l' ímpul\tnnadOI dn pro~reS\0, J)Cn'a que .tá 
\.'OIHJlli.,tou rudo n que prcckl,·a. '" alheia à luta. 
n;\n comparl•t.·cntlo ao 'cu ,jndicato porque. tendo 
\ido mur~innli1ado à força. por interc<."e' do latifun
diúrin, c:tlntinua marginnlitndn por t.'ondicionamento 
mcntal. 

,x .. ,im. a" prnndcc; ma,saç trahalhadorao; ainda não 
rem uma 1dadc opcrúria. porque i"o 'ó 'e cono;;cgue 
atr:IVé' de ccraçõc,, no' c:cntro' 11rbano<.. E o condi
ctonamctm) mcnral é \llicnatnrio na medida cm que. 
mc,mn com n ra,._ar d0 tempo. o operário ec;pcra 
que: al!,!uém fa~o.·a por ele aquilo que ele deve razer. 
a.:citamlo o patcrnali-.mo que não o e'timula a lutar. 
Dcn1r0 de.,,a ôtka que limita 'ua' aspiracões maio; 
urgente-. c como t'altav~m-lhc iniormac;Oe<; sobre as lu-. 
t<J' .. indicai' n<" ~r.tndc' centro' indu,rriai'>. ele acha 
que jú at rngtu o' objctivo' ••:h imo' e pa<><>a. então. 
a uma acomoda._·ao, porque não percebeu amda que 

ao dt~-gar aqtll ck H'io cn~ro,,ar ·o e\ér~ito dl' rra
halhadtlrc' que lleH'Ill lutar para ''-' lihcrwr da 
np1 ~-.,,:·to do ~apllal . Nf1o ul,...tallle '"u, o' meto' de 
cnllHtnkíh;ftn. ,t,hrctudo a tdt.·,·i.,i\o. '~h' tremenda
mente alienado' t.' o t)pcrút io. C'l:· camponê-.. <..upt'\e 
qut.• l'\IÚ ht.·m informadtl ao H'l o Jornal Nac10nal 
que<.' o ptot dc rodo' o' illfornwlt\O\ da TV. crn
lwrn 'eía u qm· aringc a rnarmía d<)c, lare~ bra'ii-
lciro ... Ao ut tl11:tr <h ch:unado., horário, nobre<> para 
tran ... mi.....,<\o de lcl<.•no,·ct•" de hal\o nível cultural, 
ele' tem ~·on,~·iénc:ta de \ll<l mà fé ao tirarem a aten
ção do' Ctlmpanhctrth ~ companhc•ra~ do., problc
llHl' da li1brka c dn lar. pa-.-.ando c-.,a atenção para 
·•prohll•ma," de pcr't'nagçno; ·do' fanta<.i0\0'\ 
enredo' de no' cln da"c·mi:dia alienada. 

Ele' o;:1hcm que '"o i: doutrina.;::lo c in'i'tcm ni.,,o 
pluque a' im fortaJc~,em cada \ 'Cl. mai' um 'iiqema 
que protege o patrão c 011rime. o tlpcrário. Tentei 
e\nlicnr cm parte ( cm me nprolundar no ac;•;unto) a 
pouca particip.1ç:lo de uma parcela maior de operá
rio., cm .,cus urgant,Olll' de cla"c c cabe então àque
le' que tem algun., conhccirní.'ntC" a mai .... ter conhe
cimento dc"c"' lntn' e. ~1.1hretudu. 1er paciência com 
a grande lll<l'i<õa de companheiro,, que ainda não 
compar~ccm, c ~·mpr<.'Cndcr com ' tenacidade e cora
gem a tareia de <·on..,cientintcão. E\btem ainda mui
lO'- outros itcn' nod'o' uo;ado' para manipulação da 
vonladc do poH), dn<o quai' cito tr~o;: a música im
portada. o hai\O jornali,mo c o futebol que ficará 
para <lU Ira oportunidade: hoJC finalizo 
acre.,cclll<llldO que quando Jnrgc Amado escreveu 
"0' Suhlctrllnco' da I iber(ladc", deu ao terceiro 
volume da \i:rk o ... uhlir ulo de "A Luz do Túnel", 
que prevta ralvct uma aurorn de liberdade. isso faz 
muito ll'lllflll c a liberdade plena nunca chegou. 

Allt~lmcntt·. rem lllUita gente ratando que vê uma 
lut no fim dt.l tüncl. Tenho '>CI i"ima' .,u,peitas de 
que c'teiam vendo miragcrl\. rcnhp quao;c certe/a de 
que j,,o 'cja <tpcnao; umn ut0pia. E po-;<;t\·cl que e<;sa 
luz wja apcna" a claridade de uma vela, mas não im
porta. pnr pcqucrm que ,eja a luz da ,·ela. ele brilha, 
aparcwndu na , .n,ta cc;curidât.) dc.,-.ç de<-~rto de 
idéia., que tran-.formaram no,,o pats. E prect-;o, en
tão, 'cgurar <.'"a \Cia para que ela não cata. é preci
'o manter a chama acesa apco..ar da tempestade so
prada pelo capllali.,mo. apesar da rc\oha e apec;ar 
da nãu-.ca qul' no' cau'a a rcprc"ão policial. ' O' 
~ontinuarcmn.; no caminho da Pa1. 

E. Sanlia~n (Operário melalúr~ico) 

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

No ABC a greve foi masslva, mas em São Caetano do Sul 
somente a Mannesmman parou. Na GM os trabalhadores 
não fizeram greve porque confiaram na argumentação dos 
chefes de seções que afirmaram: "se em São Bernardo 
houver aumento aqui lambem haveri''. 

Enquanto "estourava" o movimento grevista, o presiden· 
te do Sindicato dos Metalurglcos de Sio Caetano do Sul fa
zia a seguinte declaração: "graças a Deus esta tudo bem na 
minha área. Aqui o pessoal não faz greve. os trabalhadores 
estão bastante satisfeitos". Com esta afirmação, este dirl· 
gente sindical mostra que da pane dele o trabalhador nada 
pode esperar. 

Os companheiros da Mannesmman iniciaram uma parall· 
sacão, porem nlo conseguiram levar o movimento adiante 
porque o Sindicato nlo inlerveio em nada, deixando os Ira· 
balhadores perdidos e sozinhos Na GM a diretoria da firma 
afixou um boletim Interno nos quadros de aviso que dizia 
ter havido uma negociação entre o Sindicato dos Metalúr· 
gicos de Slo Bernardo do Campo e Dladema com Sindi· 
cato Nacional de Veículos e mais alguns empresarios.Dizia. 
ainda. o comunicado que, considerando a boa vontade de 
seus empregados, a GM daria o mesmo aumento. A dire· 
toria do Sindicato sõ ficou sabendo do acontecido quando 
a empresa os avisou. 

Enfim, companheiros, essa disposição da dlretorla do 
Sindicato de S!o Caetano do Sul mostra que os trabalha· 
dores desta cidade, nao podem contar pelo menos por en· 
quanto, com seu 6rqlo de representação. 



1 • EA 
Por .Jilliu Tavares. da Coordenação Nacional da Co;wcrgênc.ia Socialista 

A luta por organizações livres da tutela do Estado, a independência 
dos sindicatos, se combina com a luta pela construção do Partido 
Socialista 

O ,;,tema in'itaurudn em nos'>'• país desde 1964, 
mt>smo com toda' a~.; modificaçõe' que passou em 
seu lrano;t' ur .. o, monte' c invariável um rator básico 
de 'ua politica: e"otc é ju.,tamenle o que diz respeito à 
cla.,.,e trabalhadora. E c"a politica tem 'ido a pedra 
anRular do r~ime autoritário. A e'ploração desen-. 
frcnda dns lrnbalhudorc!>, os aumentos de salário;,; 
abahcl do aumento do custo de vida. E para isso 
não é ncce.s'iúrio sumcnte manter (h sindicatos liga
dos ao aparelho de Estado. mas tnmbem aprofundar 
es'u dependência. As,lm. foi elaborada uma série de 
leh que tiraram doo; trnhalhadores eh minimos direi
tos. Uma da.., idéia<t mab tráAicus para a cla~e e 
para .a democracia é a lei 4.330, a chamada "lei da 
J!reve". Como ditem. o AI-S dos trabalhadores. 

REPRESSÃO NA BOM BRIL! 
Na Bombrll, a"m da um ritmo violento de trabalho, se· 

nos problemas de s~urança, salários miseráveis. os opera· 
rios silo mandados embora mesmo que os motivos não m• 
reçam JUSta causa. 

As coisas estão ruins assim, porque .. Bombril é da ca· 
tegorla dos abrasivos. o que significa que os operãrlos per· 
tencem ao sindicato da abrasivos. 

O que é este sindicato? 
E totalmente pelego! Tem como presidente um patrão. 

Seus diretores são Indicados pelos patrões. quando deve· 
riam ser eleitos por nós para nos unir e delendar. 

Dentro da BB a lnsallafaçio é enorme. Agora, de uns 
tempos pare cá, com as greves acontecendo em todo o 
ABC, a gente também gostaria de participar e começamos. 
todos. e discutir a possibilidade de também entrarmos em 
greve. Duaa companheiras nossas, sentindo a Importância 
da nossa união e da greve. traziam noticias de outras fibrl· 
cas e papeis que diziam da necessidade da gente entrar em 
greve. Infelizmente nossos patrões contam com seus "de
dos·duros" que não perderam tempo para entregar as com· 
panhelras. Elas foram chamadas no Departamento Pessoal 
e despedias por justa causa. Ai está o detalhe: semjusta 
causa E por que? Porque os patrões ficaram com me o da 
nossa união dentro da tibrlca chegar ao ponto das outras 
fábricas do ABC. 

Sabemos que. se nossa união tosse maior, eles niio te· 
riam despedido as companheiras. Por Isto nossa luta con· 
tinua! 

Companheiras. sentimos muito sua punição. pois aabe· 
mos das dllículdades que Irão enfrentar. Mas uma certtz.a 
nos temos: multo em brava nossa força niio permitirA que 
Isto aconteça com outro de nos. 

Marta Ângela 

Foi justamente e'>se fator invariável que posslbili· 
tou .,.., milagre' que favoreceram oo; burgul'<~e-. e o 
capital financeiro. com alguma~ migalhas paru a' 
cluc;sc' média:t. •~s'e milagre era a miséria de muito .... 
Não foi por aca<~o que a época do ~rande milagre foi 
a éptrcu da grande repres<;ào. 

A tombinaÇão dic;so criou um certo nivelamento 
entre 0'> trubalhadore-;, um nivelamento por bai1Co, 
um nivelamento da miséria. E a nece<>..,idade, quando 
é de todO'i, é um grande fator de unidade. E quando 
O'- que dt>terminam a política salarial se esquecem de 
ouvir. criam-se as ba'ies para nO\Il'i formas de lula. 

Foi e"c o proc:e"o que se deu . Os trabalhadorc 
jú 'inham há aiAum tempo dando indicações de uma 

certa recuperação de forças. Aconreceram $trCH'' 
parciai ... e localiJadn,, maior t•omparecimenln :l(h 

sindicato'>. maior "oeJturança da' direções nàn pcle
~a'>. A classe estava acumulandn l'urças. Uev·aaur. 
Molecularmente. Msh. o;em dú' ida. acumulando for
ças. 

O fator objclho. sem dú' ida. foi determinante: 
ma .. o \Ubjetivo também te'e um peso impnrlantt. 
não ~ó pura o inicio do proces,o. mas tambi>m para 
o seu J)róprio dc,cnvohimcnto c sl'lh rcsultadn ... Em 
todc1 n processu de preparação :tntt>rior. a cla.,,e fui 
pre .... ionando - direta e indiretamente - sua' din·· 
çõe ... Com is'o foi r:.,endo 'mt... e'periência' cnm 
ela'>, entendendo '"a dhpo.,içãn e •mas limitaçõe ... 
ls'>o t'm relação à' dircçõe., dos ... indicatos metalúrgi
cos de Siio Bernardo t' Santo Andrc. 

Além di .... o. a cla,,e viH a problemática de uma 
sociedade em crio;c, de um '>istcma de desagreanciio , 
ou \t'ja. o mesmo cur'io J!eral dc,ta. o ds negação dn 
o;istcmu autoritário. ( 'om '>NI't ritmo., , sua .. forma ... 
suns pt>culiaridadc,. 

A combinação de tu dos e o; se<; fatores é explosha . 
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SurAc a J!re,e. :'~;o primeiro momento inreeruu o ... 
mats 'lualificadch t• <lcpni' outra-. camadas. Is,., w 
deu pnr<tU(' c, J!ro"o do e:\i•rcilo industrial d l' re,en :-. 
não e l·urmadn pctu ... nperários qualificado ... e por
que e'H'' tem mainrc' condicõe' dt• informação . mo
bilidade e facilidade para c:on .. el!utr empre2o. 

De nada adiantaram a-; pre,,õe' e intimidaçõe .. do 
~overno (' do<; patrõc,. o, trabalh:.dores não recua
ram. A 'ociedadt>. cumo um todo. lhes apoiou. Com 
is'o "" rompeu. de fato. a lei de ereve. Os p:urfle.; 
não vir2m outras \aida' que não o diãlo~o direto. l' 
lheram de faLer t·once ... sües .. alariai'>. "ío entanto. 
nem todo-; deram o que era ju.,lamtnte pedido. E 
com is.'io criaram cnndiç(•es para a 'o lia de mo' i
mento., ~re,· isla"o ne\tas fábricas t'm curto tempo. 
Isso já começou u acontecer. como é o ca"o da 
Cono;tanta. t:'plica Murcilio, e:\·presidente do Sindi
cato do' Metalúrgicos de ~anto André: 

- o ctue aconteceu na Con~tanta não foi um acor
do, foi uma impo,ição. A fábrka impôs um aumen
to que del,ou a maioria dos mctaliars,:icos in-;atisfei
ta. ou wja. propôs 130Jo para quem l!anha até doh 
snlário, mínimo'>: JOO'o para os que Jfanham entre 4 c 
6: 607n para os que ganham entre 6 t' 8 salários; c 4111o 
para O'i que Ranhum entre R e 10 o;alários mínimo,. 

'lc ... ra impo<;ição. Marcil o viu o fator determinan
te paro n nova ~reH~ na Constantu. As fábrica.., que 
até hojl' não aderirum ao movimento, tendem a ude
rir. comu já acontect.· indu-;he em São Paulo. 



Reportagem de babel Rodri~ues 

200 mott•rist:;,s de táxi entram em ~reve em 
São Paulo. apanham da policia e 
perguntam ... 

"MAl~ At'I:'I-IAI .. Ql 1-: SINI>ICATO f. F,SSE?" 

O .;h>ahafn i: de Luio; ,\ruônin de Sl'lU/a. há do1c ano' 
rtHlton~ta di.' W\i cm S~n Paulo .• , ntla quente do ffill\ i
menu' de pwt~ltl realizado na madrugada de 4 de Jtmh 
quando ma" de :!IKJ mnwri'ta~ depredaram 'cu 'i 
e prommcrnm uma pa,,CHI .1 na" prim:r!')ai" avcniúa<. da ci 
dade . .. olil'iwndn "umcnto da' tarifa, c melhore' ~t\l1di 
..;i'te' ck '~'!! ura11~·" 110 trahalhn: 

-O ;nrm~·nto foi aprmadn 110 dra 17 (k maio c o 'llldr 
çalll lll'lll ttlllltlU l.:lll1hCl'II11~'1\IO: ror JliCCI'>O C<;<.e 1110\ imcn
ttl ltlthl p;n;t qm· o prl•lcrln :t\<,Íil<J\\C l'' JSil/o, C\plka 
L ui-.. cqquarlltl vni drihbndn o 111tcn-.o trãno;ito da 23 de 
\ lnro. I na l'ah~·l,\t th l\tkultl\ de quanto c'"l'" _'5 111o rcprl' 
'l'lllalll tk :llllllCiliO n•ul : "'a H·nlade. O aumentO fOI '-tl 
de 1:;.,·,,: ~O"'n ~nrrc,pollth: ,, !!"'oltna. que 'uhru há rrê' 
mc'e' ;III'Ú'>. ,\gl"'' 'ct:r: tuna lavagem de ..:ar-ro. que ~11'· 
ta\'a CrS 50.00 nh ann pa,,al.fo. ,uhru para Cr"i 120.00. O 
úko, qlll' custfl\:1 Cr· I ll,!Xl nu I ~.00. ..ubtu para C r" 
.t'.ll0. O que~ que ' vhHt pm gente'! 

Pn:,Htc~hl d1l carro. de' pe"a' com manutenção c lkcn· 
~.·ramcntn. c a tensão ncn·o<o<r lk nm c ~~~ dc7 hora<. diária' 
na dirl-can. E maa<o a li ~~.tlintcào tou pcr,cguiçào) do 
D.S. \'. c do DF T RAN. ' cmpr<' de olho no' mowri'w' dl' 
la\1: 

- Se tiH' r lllll pfira -lan1'a -.crn r ntar ele.. apreendem (1\ 

documcnhl~ c multam o carro. \IJo dei:\am pa ... sar nada. 
Facll Cr ~OO.(Kl por din, ma' 1 rando a ga ... olina. óleo. 
manutcncãn c wdo, ... obmm Cr 100,00 ou C'rS 120,00 li
' r~·' · Sl' cu uahalh:u wdo" o' dia,, inch1'ivc <.ãbado.-. c do
mingl,.., d:"t un' C r$ 3.0011,00 ou Cr$ 4.000.00 por mê-;. 
(\llllJ")Cil\ll '! 

. Fra a Pl'rgunta que <.\; fa11arn o' dcmaic; rnotoril>tas na 
rona do -.cu ... indil.:uto. nn Rua Taguft, 102. na manhã de (l 
de iunho. comentando o aumento que veio pequeno. com 
at ra'o. c oht id1' ú CU'-tn de prc,-;ão (c até prisõec;): 

- [ :\IÜO dllclld<l UI 110 rádio que O tâxi subiu dcmaj<,, 
Sohc 1'<1\(lllll:t. \Ohe tudn. c a ~ente nuda. 

- <:;c a gente pc11n uma corrtda de Cr$ 40,00 e volta va-
110. c prc111i1n. Sair da tl'lla -;ui já é rrcJui7o. 

"'rn~uí:m ~ah~t C\plkar de onde c;urgiu a palavra de or
Jcm: GREVE. S.1h~·m np~''"'' que o de,contcntamcmo era 
ccral. ~que a "gH''c hrunca·· da madrugada de dorn1n~o 
.. ·,pr~_-,,nu pr oluntl<trn~·ntc <h ... ~.·nt imcnto' de da, .. e do' 
.J5.1)(Xl lllllhHi''"" <.k Sào r~rln. 

ramhi:m n;\o c;ahcm ditcr Ct)fllO c por que Rogêrio 
•\tMr~ cqá á frente dn ,jnt.Jicato há 6 ano ... reeleito para 
um m:uularo d(.' arê' ano' c candidato no,·amcnte ã.-. prõ\i
ma' clci.:<'cc;, a c;crcm reali1ada' cnt rc 2tl n 2R de junho. 

Diplom:u~. I.'Oil'J'IIlhll, dgarro. c;orri,o.-.. o Prc,idemc 
rhh rcp~·tc :,, mc,ma' c\pli..:a.;õc' c\<HI"tt\amcntc dada' a 
wd''' <" Jtlrn:ti'. ~k,dc q111.' o dc ... contentamcnto do' o,cu' 
:t"UI.'I:tdoo; '~ IIHII0\1 puhli..:n: " culpa rni dtl CIP. da bu-
1 o..:raóa do CIP. da OHlro,1dadc do Cl P. da papelada que 
pa"a pd;r 'l'\pcdr~o•fto, pelm prnttll:nlo,_ 

- ''"' mc\l'll ..:nm ,, 'cn-.ihilidauc do pc..,.,oal. \la cu 
não renho ~·ulpa . 

~ I <1 'q'ltran~o·a no lr.thalho noturno'! 
O pc.,,oal anda a"u\lac.lo h3 un' três mec;es. coinci

dcntcm~o.•rlle. trc' rnntllrl\til'> foram ,,.,,a.,..inado'>. E~;lamo ... 
l;vendn hat rcrra ... pnlki:11' cm lu!!arc' afao;tado<;. cm pon
to' c:q f<\l~l.'llll,, para idcllll ncm;àtl do pa<;c;agciro c do 
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tnlltorr,ta . O 1:'1\i i: uma prc'a fácil. c depo" <;ã<' P:111lo i: 
uma cidauc U!!rc.,,i\:r mc,mo. Vt~ê 'ahc comn c: o Hom
hadinha IXI"'>:t c leva . 

- F. tl dircrw de grc,c·? 
- I t:galrm.·ntc nrtu e\i,tc. '\tas acho 'áhdo. Sena uma 

maneira c'pontânca de rvotcc;to diante da inoperãncia do 
poder concedente de amparar uma categoria. 

Amadeu Provinctali. o popular "Lua··. um doe; ma i' 
antrgoo, mntorio;tn" de São Paulo, não sabe o que signifka 
"a inopcrfulcra do ('ltll.ler concedem e". Nem quer comen
tar o 11\\UiltO. V:u hu\car no ~cu carro, estacionado à por
la dn '11\dil't\lo, um <iaco pláMico cheio de jornais velho'>. 
onde aparece mai' moço, numa foto deo;botada: 

h'o l'll iá d11ía há muito tempo - leia aqui. que já 
dei nwit:t l'llt rc\ i'tn: O homem não é racional. ApCilí\Ci ra
CÍ<ldtw dcnr rn daquilo que aprendeu. Onde já <;c viu c;cr 
gmcrnado por ignor:llllc<. dentro da adminio;tração púhlr
ca'! O indio i..· que era feli1. V h ia \'ida honeo;ta, plantava c 
cac;a'a p'ra \Í\cr. Nàn tinha automóvel. Hoje o homem 
vai à e'cnla c lica bitolado. Tem mai<; de 5.000 e<;pecialita
çõc'. plarua !!rama na .. c'trada' mas não planta comida. 
I'>'O \: <.cr racional'! 

- O ~tndkato ni\o laz. nada. Ele tem que rcpre,entar a 
gente melhor. Fie tem que ter condiçõeo; de con.,cguir O'\ 
:wmcntoc; . Quem fala i: .lo<.é ~1cnac.-. Ga.,par. 29 ano,, há 
J na praça . Nunca Cllll'C!!uiu ganhar. atran.., do c;indicato. 
uo rcclurcr da' muhn' nplrcada'> inju•namcntc. 

- Outrn dia lui multado na praca João ~1endc ... cm 
C'r$ 170.00. enquanto um pa'>'>agciro de-.··ra c outro -.uhia . 

Dirige 10 a 12 horao; por dia. -;ai da Penha. onde mora. 
à., 6 da manhll c '>O pára à noite. Não sabe amda cm quem 
'ai 'o~ar '"'' pr<hima' clcu,;oe' do c;inuicaro. 

- L por que \tll'é tem no -.cu carro a propagandn da 
chapa do Rtwcno Atorre'! 

Ni\0 ... ci. N;)o rur Cll que r:oloquei. Acho <JIIl' t'1qiiCI 
parado .1qur no frente c clco; aqui do o;indkaro colaram eqc 
pl:hltC(l tH' meu vrdrn. 

UM PRESENTE 
PARA 

O PRESIDENTE 
Pola primeira vez na história do Hospital 

dos Serv1dores do Estado. no Ato. os méd•· 
cos realizaram uma assembléta geral. C 
lato aconteceu 24 horas antes da visita do 
presidente Getsel àquele hospital 
para inaugurar um ambulatório. Cerca de 
150, dos 208 médicos-residentes participa
ram da assembléia. Foi o rnicio da campa
nha dos médicos residentes visando 
conseguir um aumento para cinco salários 
mlnlmos. O movimento pretende atingir to
dos os médicos reslde111es do Alo (cerca 
de 3.500) que ganham em média entre Cr$ 
2.500 e Cr$ 3.800. 

Só com a moblllzaçao é que se conse· 
gue conquistar na prática o direito de reu
nião. Os médicos residentes estao dando 
um exemplo. 

(M6rlo Augusto Jakobsklnd - Rio) 

O HUMOR 

DOS PATRÕES 
Quando eu fazia a cobertura da greve no 

ABC para o boletim Versus Convergência. 
ouvi esta na sala de Imprensa da Mercedes 
Benz: 

(contada pelo assessor de imprensa da 
empresa. um homem alto, bem vestido, e 
de lingua solta) 

- Reportar. você sabe qual a diferença 
entre uma pizza e um judeu? 

-??? 
- É que a pizza não grita quando vai 

para o forno! 
Ninguém achou graça. A Mercedes 

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



DIÁRIO: 
OdLTI O 
E A BARBÁRIE 
f'trnando Koll<'rilz -

•·crnando .Jordanense foi enterrado a 18 
de janeir() de 1977, no Araçá, com uma li
t•ença especial, sob o epitáfio de uma frase 
sua- : c< l>esh• pmo já tão pobrt>, em dia 
tri~ésimo-primciro, roubaram a alma» . ln
t<'lcc:tual ob..,turo que. sabia-se. perman<'ce
ra preso no Tiradentcs quatro ano'\ e nunca 
mai' fora 'i ... tu pnr ~o~cu... t•ompanheiros, 
amigos c parentes. ha,·ia uc:ahado de COJ!Ie
tt•r suicídio t•m '"a t•as<l na Freguesia do O. 

Estranhamcntt•. nada dos eventos referi
do' nu (( Diúriu)) pan•te remeter à realidade. 
i':ãn ""~ lh~ rnnhcl'ia namorada nem amante. 
niio ~c ..;aht.• ttm•m poderia ler sido o Chiro, 
muito meno' o l)e. AnWnio, os pais ha,·iam 
morrido durante a sua pri,ão. 

Apenas, segundo o testemunho dos 'ili
nho..,, n jo\ cm exigia dele~. com ,·cemência. 
que t'ala ...... c do "eu pa,..;ado, das suas lufas, 
l''lperança' I.' dures cotidiana\. Queria ~aber 
detalhes, o jeito do~o, bci,jos. a cor e o' pcn· 
tcado dos cabelos, a l'nndução e o trabalho. 
Não o l'Onsidcravam lmu.·o. apenas não sa
biam dn tltll' vi,·ia, estranhando a evidente 
falta df.• emprl·go lho. 

Rel·c•hi n t.•aderninho, uma espécie de 
agenda, pt.•h) Correio. junto l'Om uma carta 
onde me pedia publicação urgente - «dr 
maneira a dar n mais amplo conhecimento 
do e"iCadn eh.• espírito cm que me encontro» . 
A demora t•m publicar foi independente da 
minha 'nrlladt•. 

Rc,tará an ll•itur del'idir se a lógica
'uh,iacf.'ntf.• às fantasia'- é. ou não, a lú
gica da lmu.·ura. 

Prrmiti·llll' inwnlar um titulo. 

212176 1. Pouco a pouco o nosso exército foi dizima
di • o niuncw do., 1raidorc' - O'- qu~ n~n 
'urortaram n medo c a d<'r - ioi dcma1-.. 
Rdugici-mc da traição, entre O!i meus. nesta 
Freguesia cuju nome devo calar, filhos de ban
deirantes de velha estirpe. ass1m mesmo gen
te simples. Aparentemente sozinho desprego 
alto o estandarte da luta; aparen temente. di· 
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go, porque sei que. nas trevas, figuras anôni· 
mas compõem, ao rneu lado e sob o meu co· 
mando, a resistência, aguardando a sua hora e 
ve7. Preciso somente das palavras justas, 
incandescentes, que alimentam a fé e nutrem a 
coragem. 
Lerei proximamente .. Maria Pineda• na praça 
da Matri1. 

10/ 2/76 2. Por tudo isso. por me terem com as con
fiSSÕ)!!>. com as relações, arrancando minhas 
~·crdades. não posso ir te ajudar nos negócios 
ape,ar de tudo o que tt: queria daremamor c 
afeto nesses anos idosos que carregas com 
tanta fibra . 

28/ 2/76 3. Não entendem porque sumi da Redação 
onde a tão duras penas conseguiste-me o 
emprego ? Reparaste ? A ausência do povo é 
tão grande: fabricaram nesse~ anos um imen· 
so silêncio aterrorizado. Baratearam cada vez 
mais as \'iclas .• Revelou·se, com o arbítrio. 
urna completa e total falta de apreço pelas 
pc~soa~. Algo insuportável. Somente a amo· 
ralidatk cm qu~ dt!càimn ... o pcrmilc 

1/ 3/76 4. Acomeccu finalmente. Das borduras do 
sertão nordestino o exérci to camponês, em 
um estratégico e decisivo movimento de en
\Ohnncnto, tomando por atalhos só dele co
nhecido, dcsviando·se sempre das tropas ini· 
migas lentas e burras. de Mato·Grosso de· 
semb('I\:Ou inesperadamente diante das portas 
de São Paulo. A burguesia não teve senão ren· 
dcr·sc. 

O ~oncio vitormo,o do .. maldito., da terra. 
rJUiharcs c milhares de guerrilheiros esfarra· 
pados. dc~calços ou de alpargatas de couro 
crú. de garrucha e foices no ombro, veio su· 
bindo o \ale do Anhangabau. Apeiara de .. Ja
cobino•. o meu cavalo branco. no início da 
mar~ha triunfal e tomara no colo uma crian
ça preta que -entre.a,multidão de trabalha
dores em delírio-estendera-me os braços. Le· 
'ando ru.sim o .Jacobino• pela rédea. a sua 
crina branca caindo quase sobre o asfalto. 
aproximci·me para tomar as chaves da cidade 
que Júlio de Mesquita Filho trazia em almo
fada de cetim vermelho. 

Trata-se agora de construir a felicidade. 
S/3176 S. Oi1clll que o camponês está acostumado a 

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

da carnaúba, do chão seco, subir um murmú· 
no milenar de desespero que não se faz luta. 
Esta dor é tão espessa , que não é falada, é dor 
calada, dor muda. Muito menos escrita. Quem 
é capaz de por a fome em parágrafo ? 

10/3176 6. Sabe. era acima de tudo. um pequeno· 
burguês humanista. Educaram·me na idéia 
de que os homem eram iguais entre si; a liber· 
dadc era chama; da aurora dos tempos. da 
C\~ravid!\o antiga. do oh-;curantic;mo mcdie· 
vai. até nossos dias, brilhara cada vez mais 
forte. Foi difícil ti rar isso da minha cabeça. 
Tiveram primeiro que tirá·lo do meu corpo. 
Meu humanismo não re 1'liu à tortura. 
O corpo cagado de e'crcrnento. que o choque 

clétric<XC:-.J')ul~a. rejeita ao mesmo tempo a 
Igualdade e a Fraternidade. Pendurado no 
pau procurava encarar o torturador para que 
se apiedasse do seu Igual. À procura da Reei· 
procidadc também jorrou o surpreendente 
apelo a Deus (•pelo amor de Deus•) da parte 
de quem não acreditava a quem talvez acre· 
ditasse. O corpo que se retesa admite enfim 
que há outras violências do que a das massas. 
O grilo assina todas as pazes, mesmo a da 
vergonha. Os músculos c os nervos que sal· 
tam, a coluna dobrada, traem a civilização. 
Eis que o corpo, em hor..s. abdica da milenar 
con<;eiência. trae a ci\'ilização. Minto. mãe. o 
que não me perdoo não é ter traido a civili· 
1.ac;ão, mas os companheiros. 

15/3176 7 Não te procuro porque não te quero próxi· 
mo à minha impotência. Os médicos afirmam 
que com o tempo vollare1 a ser homem. Dei· 
xc chegar este tempo. N4o é esse o homem 
que ama,'a-.. Ama'a.' o homem que em ti arran· 
cava prazer e gozo. Deixe a vida reconciliar
~e com meu corpo. 

Morro todo dia de fantasiar a sua nude:r., 
os seios 1ooberanos mais brancos que pombos. 

17/3176 8. Voltou o tempo das alamedas. Mandei ven· 
der todo!> os carros no estrangeiro. Aqui. as 
rua! \'Oitaram à calma, brilham sob as folhas 
de plíuano: dt: \Cl. cm quando. "aearo,a. 
passa uma charrete, esgueira-se uma bicicle· 
la. foi a tnelhor lei que fizemos: todo dia ca
da patriota planta três árvores. As ervas estão 
'uhind11 pdn' pr~·di1h . (l l\1anincllí C'ltil 
florido de glicinias, lilás e brancas. ~ verdade 



lJUl'. cm 'c tr;u,mdn d:J Sc:actaria do' 
Aso;unto' Alllt\Jih\l' n:iP \l' pPdcria Ol'l
xar ror mcn'"· 

21 /3176 '1. Comn·ci aqui 11•' batrr'' um cur-•0 de 
aJrahCIJ/;tdhl, f l'lll IIII' llllll:t :lltlllll~ . 
pri nd p.tlml'lltl' nwl hl'll.''· ma 111•'11 n''· 
dona' <k ~o>;l,a. l'tlllll ~·!!<~da' d\llllC,tlt·:•'· 
urna tl'~l·l:i agu.udandll n.:n~·. 

5. 4 76 110· O padre da paroquia anda me sondan
do. Pl'tliu-llll' qlll' fill'"l' 11111 k' anL.tmcnll' I 
das necessidades do bairro, indo de casa 
em casa. A igreja é pobre, explicou. e este 
trabalho lhe .rará conforto espiritual. meu 
credo não lhe importa\a. Hã reciprocida
de nisso. também o catolicismo dele não 
me afasta; surpreendi-me apenas em saber 
o meu desespero tão a descoberto. 

9/4176 11 Camaradas humoristas brasileiros, 
vosso talen lo não basta e tendes rivais 
incomparáveis. Tal-.ntos inalcançãveis. 
Rindo, fizeram o marido tor turar a mu
lher ·já que não acreditava na santidade 
da família c por ·re~peito a simetria• a 
mulher torturar o marido. Fizeram. usan
do corrente elétrica rda cela molhada, 
dansarcm nu~ ~)S seus ~ub .. ersivos e con
cordaram cm uníssono que o bailarino. 
entre eles encontrado. era realmeme o 
maÍ\ talentoso. ·Nada como a vocação 
arti,tka •. at'irm:l\ :un f'i;.:ramo :antor de
sesperado cantar •camos de esperança•. 
Quando não quer1am que fossem ouvido 
os gritos, não se encontrando a mão um 
pano para sufocá-los na goela. exigiam do 
torturado que não gritasse para compro
var a macheza. Testando o internaciona
lismo dos presos. pediam·lhes entre duas 
sessões de pau que se perfilassem, e nús, o 
sexo ridiculamente encolhido, cantassem o 
hino revolucionário; e se faltasse a voz ou a 
memória ou o alento para cantar, surra
\'am nos pela deficiência ideológica. Do 
Inferno que admitiam ~era OBAN diziam 
ser os anjos ca1dos. Admiravam e elogia
vam em altos brados a virgindade anal. 
nos quais tcnta\'atn enfiar bastões de bor
racha no relo. 

Não \'OS quero humilhar com a abun· 
dância das pro,·as. nem devem os antigos 
acabrunhar-se com aquelas longas sessões 
de humorismo. indicio apenas de uma leve 
patologia do homem cordial Que cordial 
mesmo \'OS seja o meu abraço. 

11 / 4176 1.!.011\l'·'cna a'li\la d:ll'tdadcn ui\(1d0' 
qu~ l':tl'lll na armadtlha. \ l'ldadc. uma 
imensa arapuca. A palavra quando a dor é 
total. inteiro o desespero. parcetiza e par
cializa. A palaHa escolhe uma dor. uma 
rua im·adida · pela água. um acidente. 
quando tudQ é enchente. abuso. \·ilepên· 
dio. A palavra di!ícrimina; mas o próprio 
da dor é seu corpo inteiro. penetrar a 
inteireza da alma, alquebrar a pessoa no 
seu todo. arruinar todo um povo. sujar 
uma épnca. o, preço'> são uma afronta; o 
:.alirio. urna inJÚria 

12/4176 13. Ti'c hoje o primciw e!>tremecimento 
sexual. propriamente genital desde os dias 
da prisão. Como b\o 'e deu me enche de 
vergonha e permanece, mesmo a ti ou 
talvez sobretudo a ti. inconfessável. 

26/4/76' 14. À noite üco'iios botequins mais ouço 
do que falo. Mané. o marceneiro mineiro, 
levou um longo papo comigo ao mesmo 
tempo cínico e revoltado. Afirmou estar 
pagando prestações de 13 compras dife
rentes. ·A geladeira levaram ontem mes
mo. Falta\'a pagar uma préstação. Nin
guém tinha para emprestar. Também que
brei todinha por dentro•. Discuti que tal
ve/ esth·essc comprando demais e que os 

. juros dobra\'am o \alor da compra. •t 
minha sogra que compra. A casa é dela. 
Tenho que cumprir·. 

30 4 , 76 15. Admiro o Filipe escrevendo os edüo
riais do jornal da burguesia e citando 
Lenin depois na Faculdade. Esta elastici-

dade de consctcncia me confunde: uma 
salada de Fria~ c Marx. Os consórcios, os 
carros. a fumaça e o óxido de carbono. 
Não consegui andar cm São Paulo sem que· 
\'OCê me desse a mão. Pareda que os sinais 
nunca abriam para os pedestres. Odiei as 
pontes. os \'iadutos. Custei a entender que 
nesses anos ha,iam construido uma cida
de para carros. Deixei o Volks no meio da 
rua engarrafada. ';; porta aberta, esquina 
da Rchouças e da Bra~il. Deve estar no 
nsv. às ~uas orden!> ... 

S 5 76 ló. Tentei, Sr. Comendador, viver em paz 
l' l'OiliPIIIl,lt III\.' ~·c1111 tl 1\'l'lllll'. 1\ l!liCrrn 

veio procurar-me no meu refúgio: rufares 
dos tambores da fmne c da miséria. Eu lhe 
.tcon,dlw renuncie A renúncia é a única 
c~colha dos prepotentes, a menor indigni
dade possível... As culpas se hierarquj
nm: o sargento tortura porque o coronel 
ordena porque o Senhor garante. ~ verda
de que não apenas o~ caminhos venicais 
d:ts culpas existem: há O'> honzontais. o 
jClrnalista que cala. o padre que não prega. 
o advogado que se omite, o juiz que conde
na. o cidadão que consente. Essas vias 
horitontais. porém. são as vias que o medo 
sulca. 

8/S/76 17. Re,·clei ao padre Antônio a minha 
condição de úJl;mo lllllÍI: ·1 1\l, expliquei-lhe 
que basta\'a uma resistência implacável 
mesmo que redul.ida a um só individuo 
para que o edifício ruí"l'. para que des
mantelassem a prepotência e o cinismo. 
Confessei-lhe ter sido ~·u quem jogara do 
viaduto do Chá. milhares e milhares de 
PJPl'l' picados, em sinal de festa pelo ani
versário antecipado da vitória inevitável; 

eu ainda que do balcão do Municipal 
insultara c desafiara a burguesia; eu que 
levara os coronéi~o a arrancar publicamen
te oo; galões cm sinal de protesto... Insi
nuei que a Igreja dele não permanecia 
imune à minha pregação. Abriu os olhos 
c~pantado . Perguntou detalhes. •Padre. 
se eu lhe pedisse para detalhar o mistério 
da Eucaristia o senhor também não sabe
ria fazê-lo·. Saiu, aprt:ssado e assombra
do, prometendo que viria ver-me mais 
vezes. 

815176 18. Alma. se soubesse a saudade, e a soli
dão. 

1115176 19. São quinre dias que a água falta no 
ba1rro. o pessoal usa do poço da minha 
casa. A prefeitura traz toda manhã um 
caminhão d'água que dã exatamente para 
meia-hora de uso. Retribuem o Javor, 
apesar dos meus protestos, trazendo pe
quenos presentes: bananas. tomates, ulJl 
prato feito. Chamam-me de professor. 
Convidam-me e dos convites abuso. Quero 
saber os amores e as brigas. 

•Não repare a pobrc1a•. Não preciso por 
reparo: nas baixadas c nos lombos dos 
morros que cercam a parte mais urbaniza
da da Freguesia, a pobreza salta aos olhos; 
os cães esqueléticos e os gatos sem pelo. 
chagas vh·as. as crianças maltrapilhas. os 
pés descalços, olhos espantados, os pais 
arredios e soturnos, desconfiados. 

28/ 5176 20. Sr. Comendador, os gritos que esca
pa\'am da OBAN eram ouvidos pela rua 
Tutóia toda; dois cidadãos acharam por 
bem reclamar. incomodados no sono, tal
vez. ou re\'oltados quem sabe, devidamen
te presos foram convencidos a calar-se ou 
a mudar-se. 

O medo reina, senhor absoluto. A esca
la do medo denuncm o grau da culpa. 
Menos medo. mail> culpa. O Senhor, imu
ne por certo àquele sentimento, deve en
tender a própria serenidade como o indí
cio mais alto da culpa. O próprio tortu
rador sente ou pres\entc o medo. Diziam 
mesmo que, como no!>so dia haveria de vir 
forçosamente , o melhor era sumir com a 
no!.sa raça. Sei que o argumento é ilógi
co, mas o senhor não irá exigir lógica de 
um simples torturador. 

29/5/76 21. A Abril não me pagou o último free; 
eles pensam que se \Í\e de brisa ? 

3/ 6176 22. Houve um Potlach-costume que recu
peramos do passado -muito concorrido 
domingo na Sé. Eu disse a Rosa o meu 
último poema. ela em troca me contou as 
lendas do Século XX; os homens, ela 
contou, os que morriam de fome e os que 
esfomeavam chamavam-~e. igualmente, 
cidadãos e tinham os mesmos direitos e os 
mesmos deveres. 

4/6176 23. Uma criança, retardada mental, afei
çoou-se a mim. O menino apercebe-se de 
mim, me pega pela~ mãos, me mostra uma' 
bola de borracha furada, vazia, que chuta 
quase sempre se desequilibrando e caindo 
a cada chute. 

" (, i(, 24. Uma positividade anima a História 
que o senhor, comendador, estã fazendo: 
a sua força. a sua austeridade, o seu 
trabalho, as suas crc:nças cristãs. a sua 
maneira. senhor. de entender o desenvol
'imcnto econômico; desta po:;itividade nu
trem se os seus aliados. o;eus parceiros e 
cumpliccs, -tudo alicerçado sobre o medo. 
Com ela se justificam. Por ela se legiti
mam Sua renúncia faria a prova de que 
nenhuma posi[hidade é verdadeira quan
do alicerçada sobre o medo, falseada pelo 
terror, nutrida de miséria; só a renúncia 
faria a prO\'a cabal e pacifica, neste siste
ma ,·ertical, de que a ordem é o reverso da 
mais completa desordem, do alto custo de 
'ida c do baixo preço das vidas. 

Em troca desta renúncia os historiado
res consentiriam em anistiá-lo e deixar em 
branco- mais não podem faL.er- os anos do 
seu reino. Certo de ser atendido neste justo 



reclamo (o que é afinal uma comenda
doria ?), subscrevo-me atenciosamente ... 

6/ 6176 25. Os Ministros da Saúde. Que sobre eles 
e seus descendente'> durante sete gerações 
recaiam todas as chagas e pústulas que o 
outro cm sua sabedoria infinita inventou. 
Contabili7.c·sc a doença como forma 
crupth·a da ,·iolência dos prepotentes so
bre os dominado:.. Faça-se presente ao 
Ministro da Saúde dos ex-votos, encontra
dos ao!i j)\!s do:. Santos. igrejas e que 
contemple todO!i os dias a maledição que 
ameaça a ele e no:. seus descendentes. 

7/ 6176 26. No mundo todo ainda se fala no auto
de-fê. Notas são ainda trazidas pelas ma· 
rés, mas o redemoinho, o mais incrível 
redemoinho de que se tem notícia na 
Hist6ria da Humanidade, tragou o ouro e 
quase todas as notas para as profundezas 
do Oceano quase escrevo do Inferno ... 

Mandei suprimir a profissão de ascenso· 
rista -não é justo que um homem passe a 
metade de sua vida engaiolado, escalando 
um prédio; o púbhco maneja perfeitamen
te os clcvadorc!i ou sobe a pé, o que é bom 
para as gorduras. 

8/ 6176 2ó. Já .. c morria destas mortes (de fome) 
antel. de 1964 .. porém eram mortes inju
riadas. combatidas. Hoje são mortes con· 
sentidas que o cinismo ignora e omite. 
Recuso-as. Repudio-as, nada tenho a ver 
com isto. 

12/6176 27. O que é. o que é ? Um camponês 
desnutrido, analfabeto, face a um senhor 
da cidade ? t a massa do que o outro se 
fa1, é a mudei. da sua palavra, o escuro do 
seu claro, a curva do seu empertigado. 

23/ 6176 28. Estou sendo procurado novamente. 
Desta vct. nem se1 do que sou acusado. 
Não tenho nada a dizer. Por isso são capa-
7es de me malar no pau. Às vezes sofrem 
mais no pau os que nada sabem: não têm 
como comprar uma trégua na dor. O meu 
segredo, o meu exército, ninguém saberã. 
Tentarei não me apavorar: como dizia um 
torturador, quem não deve não teme. 

24/ 6/76 29. Reparo que as pessoas que mais cito 
são os torturadores. 

JO 6176 30. O Pais está de luto. Fiz com que todos 
os resistentes passassem a usar tarjeta 
preta ou garganúlha ou pulseira de velu
do negro. A palavra de ordem correu como 
chama que se alastra. Timidos os primei
ros a se ornarem com a paramenta de 
protesto, depois, cada vez mais numerosos 
e mais ostensivos até que a nação inteira 
estivesse vestida de prelo. No fim cobriam
se de cinzas e temiam que a vergonha os 
tragasse. Lamentavam-se de terem nasci
do brasileiros embora fossem campeões do 
mundo. Injuriavam a si mesmo, mas o 
negro que usavam Jâ era o inicio de uma 
resistência tomando vulto. 

30/ 6176 31. Deveríamos ter contado o número de 
carro na 23 de Maio: teríamos desistido 
antes que fosse tarde. 

217176 32. Debaixo de um pé de caju, mais do 
que torto, morreu o Capitão; na secura do 
maior silêncio mil rajadas de metralhado
ras úmidas de sangue. A solidão de Yara no 
banheiro branco, perfurada de bala, não 
era menor. Flor sanguínea do mandacaru 
vermelho. A descarga traga o desespero e 
a agonia. Te Deum derisório. 

Mas o último pensamento do Capitão 
foi para Yara. morreu embalado em seus 
braços. 

3/7/76 33. Como nos perdoarão nossos mortos 
termos sobrc,ivido ? O amante à amante. 
A amante ao amante ? Eram falsas as 
juras hcroicas e apaixonadas. 
34. Noite abençoada. Sim, nada houve 
nesta noite. ontem, em que te procurei 
com medo de voltar a ser preso. Porém 
houve a noite abraçada de maior entrega. 
Dizes que, impotente, te possuo mais e 
melhor do que os outros. Que idéia esta de 
casamento ? Justo comigo ? 

7/7/76 35. Apresen lei-me à polícia para acabar 
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de uma vez. com todo este medo. Não era 
comigo. Estavam atrás de um comum, pu
xador de carros. Padre Antonio veio junto. 
Testemunhou da minha ação •paroquial•. 
Afirmou que se eu era subversivo ele tam
bém era. Por isso não retrucou o delega
do, qualquer dia prendia mesmo os dois. 
Mas que, por esta vez, fôssemos beber à 
sua condescência. Pe. Antônio fez o brin
de: ·À saúde daquele f... da ... p ...... 

9/7/76 36. Estava escrito. em mal traçadas li· 
nhas, na Jcwsa quando entrei-: •o profes
sor é um pão•. Deram muita risada quan· 
do cheguei. Aproveitei o ensejo para dar 
uma aula sobre pão. A falta do cujo. 

1011176 37. No Rio, o morro desmoronou. Soter
rou uma famUin inteira. Um excelentíssi
mo ~cnhor deputado afirmou na tribuna. 
Quem pode pode quem não pode se 
sacode. 

l I /7/76 38. O povo brasileiro é prequiçoso, servil e 
covarde e tem o regime que merece. Uma 
nação de macunaímas. Uma nação de 
tamanduã em seus abraços. Amarelos 
todos os sorrisos. Não reclamam da con
dução. dos preços, de nada. Pacientes e 
conformados. Quem irá fazer uma revolu
ção por eles ? . Eu não. 

Subi a Consolação hoje a pé: a gargan
ta 1mt:tda, os olhos lacrimejantes. As pes
soas com a 'is ta injetada, não de ódio, 
-;ubmissas ao \'eneno. 

12/7176 39. Guardo no bolso um papel todo amas
sado: o programa dos trabalhadore~ que 
norteará nosso trabalho na Constituinte. 

1617/76 40. Está difícil :.eguir os rumos das coisas. 
A História perdeu seu traçado. Socialismo 
não há mais: o socialismo haveria de aca
lentar o coração, não pode ser defendido 
apenas com a frie7.a dos argumentos. 

1717176 41. Proíbo-te vir aqui de novo. Refugiei-

me aqui para fantasiar a felicidade -dos 
teus gritos no amor. Vens e destrói a mira
gem. 

AliAs estou fazendo disso um principio 
de vida. fazendo do imaginário a realida
de. Madame Bovary da história brasileira. 
prédio da História. Fincaram um cartaz 
que minha condição te impõe. 

20/7/76 42. Não havia outro meio. Era preciso 
inventar uma resistência, mesmo que mol
dada sobre o nosso medo, a nossa insufi
ciência, a nossa falta de caráter. Foram 
primeiro alguns estudantes no campus da 
USP. Era uma bela terça-feira de sol. 
Sentaram-se no gramado em frente ao 
rrcd10 da Hi'>tória. FuH:aram um carta7 

no chão. Greve de fome pela renúncia, 
eleições diretas, Constituinte. Membros de 
honra, do movimento: aqueles milhares de 
brasileiros que não esperaram por nin
guém c por nada e que já, há milênios, 
aderiram à fome como a um destino. 

2117176 43. O médico olhou, olhou, consultou, 
perguntou. Acabou dando o veredito. A 
impotência éto senhor é psicológica. 
Organicamente os eft>ilos do tratamento 
que o ~nhor recebeu passaram. 

Que diabo entende a medicina dessas 
coisas ? Reputo impossível localizar com 
cxatidlo as sequelas de um traumatismo 
antigo. Que psicanalista que nada~ 

2317176 44. Sabes que estou ficando alegre? Sinto
me gostado aqui. O pessoal me procurou 
para que fizesse a campanha eleitoral do 
Chico . .. o senhor é uma figura•. Recusei, 
não quero nada com o MDB compactua
do, c mai~. apalermado. Mas os morado
res me procuram. As alunas me pergun
tam. Primeiro desconversei. Pe. Antônio 
também me cobrou uma posição. Não 
arredei pé do voto nulo. Vote no Tira-



dentes, eu dizia. no Frei Caneca, no Zum
bi, na Maria Quitéria. os heróis est~o 
todos mortos, na Joana D'Arc, no 
Duguesclin, contava as histórias respecti
vas, riam. Na Olga Prestes, na Laura 
Brandão. Não falei de mortes mais recen
tes porque sou antes de tudo prudente. 
Uma resposta me prostrou: o professor 
sabe das coisas, mas sabe ajudar ? 

2417.!76 45. A porteira não fechou, o trem matou 
os ocupantes do ônibus, os corpos espalha
dos pelos trilhos. Não considero serem de 
morte morridas estas mortes, sim de mor
tes ma<adas. 

27t 7176 46. Dona Josefina morreu. suicidada. Não 
houve velório. nada. Pe. Antônio enterrou 
às pressas. às custas da paróquia. Fe.z de 
c,m<a que não era suicídio. Comentam que 
não andava bem de juízo desde que o 
marido fora embora deixando-a com as 
crianças. Não tinha mais sabão para lavar 
a roupa. lavava na mão mesmo, na esco
va e na água. As freguesas reclamavam e 
tiravam·lhe o serviço. Matou-se coitada, 
p:~dre foi peremptório:- quem matou fo
ram as freguesas, e chorou. 

Mas a h-istória não acaba aí. O covei
ro desgostoso com o padre porque este 
proibiu-lhe exigir gmjetas nos enterros 
ameaçou denunciar o sacrilégio. O filho 
mais velho da Josefina. treze anos. jogou
lhe a pá, com que a mãe fora enterra
da, na cara. Atracaram-se. Veio radio 
-patrulha. O sargento:- padre, o senhor 
agiu o justo, fez o certo. Se este camara
da sem vergonha aprontar de novo,- o 
se· .ar chama que dou um pau nele. 
Tortíssimas as linhas de Deus. 

Coitado do coveiro, chorou e riu Antô
nio em crise nervosa. E me pediu para 
fazer a campanha do Chico. Ando me 

sentindo tão culpado e tão responsável que 
acabei aceitando. 

28 7/76 47. Dizes que s6 eu sei te chamar de tu e 
de você. Venha então minha amada. Dizes 
que os homens te repunham e que quer 
viver ao meu lado como irmã. Pois que 
seja feita a tua vontade. Não me aguento 
mais de solidão. 

2917'76 48. Passei diante de um banco hoje, todo 
• de alumínio. vidro e plantas ornamentais. 

Havia um murmúrio de missa. Assinem 
este cheque, meu cc>rpo e meu sangue. Os 
funcionários oficia!tdo na fé comum do 
dinheiro. Nós fomos os vândalos deste 
templo. É deste sacrilégio que fomos cas
tigados. 

29/7/76 49. A Anchieta se cobriu de uma fila de 
carros de mais de trinta quilômetros de
baixo de um sol ardente. 

30/7/76 50. Já que estás perto de mim, sinto hoje a 
coragem de te dizer o que naquele dia fora 
impossível confessar. Foi de homem que 
sentira tesão. 

1/ 8/76 51. Joguei futebol. O time da Santa Mari
na contra a Associação do bairro (me fize
ram tesoureiro). Ganhamos longe. Dei 
dois chapéus no beque que nunca ele 
esquece. A perna doeu e lembrei do tortu
rador:- ~Este nunca mais joga bola• . 

A minha mais nova irmã ficou em casa 
com as comadres. Já sabe mais sobre a 
vida do bairro do que eu em um ano, a 
mulher do professor. 

218/76 52. Inundações no Recife. Titia escreveu 
pedindo pelo amor de Deus e das crianças. 

·Vendi o Volks. Tenho que acabar o meu 
trabalho sobre a literatura erótica e ver se 
vendo. Nunca- de tão leviano- passou -me 
pela cabeça- assumir ser arrimo de familia. 
O Recife está uma chaga. Espero o des
plante das inevitáveis promessas oficiais e 

as não menos inevitáveis especulações. 
318176 52. O trabalho ferve. Minha casa virou 

uma. meca, assim como a do Chico. A 
turma da Arena passou distribuindo brin
des. Houve também um trabalho protes
tante, distribuíram camisinhas e pílulas. 
·A gente aceita, professor, mais o voto é 
do Chico •. 

Alma fez da sala um escritório. abriu 
um imenso caderno. comprado pela tesou
raria, e passa o dia inteiro escrevendo as 
queixas c os pedidos. Mandaremos para as 
autoridades e publicaremos. Serve de pla
taforma de denúncia para o Chico. Os 
estudantes ajudam e atrapalham. Criti
cam o paternalismo de Pe. Antônio e meu 
reformismo. Um dos grupos sugeriu uma 
ligação mais •orgânica ... Não quero saber 
de organismos. Jã tenho problemas sufi
cientes com o meu. Além do mais não vejo 
porque me arriscar para fazer exatamen
te o trabalho que venho fazendo. Não 
quero compartilhar desses segredos. Sei de 
mim e da minha força. 

6/ 8/76 53. Designaram cinco representantes para 
levar o Caderno à Prefeitura. Entre eles, 
eu. pensei em recusar. mas não há jeito. 
Jogo é jogo. O professor sabe das coisas, 
mas sabe ajudar? Acuado entre o medo e 
o sentimento de urgência moraL 

Chico faz seus discursos. com o caderno 
sempre à mão. Os olhos dele e da Alma se 
cruzam muito. De repente o ciúme e novo 
estremecimento sexual. 

7 '8176 54. Pois é. João aquele paspalhão de cu· 
jas práticas clínicas meio charlatanescas 
sempre tire1 sarro, agora meu psicanalis
ta. Ria nas bebedeiras :- a metade das 
minhas clientes, eu como. 

Os homens que são um problema acho 
que vou arrumar um sócio bicha. 

Trato de graça, amigo, está em tempo 
de sair dessa. Foi fácil ele resumir o que eu 
já sabia de há muito. Você se condenou à 
impotência, não admite ter falado na tor
tura. não se perdoa. É isso aí, João, e do 
que adianta sabermos agora em dois o que 
sabia sozinho ? 

8/ 8/76 55. Pe. Antônio ficou sabendo das bri
lhantes conclusões de João. O olhar do 
religioso se turva de dor quanto falo. 
Queres carregar meus pecados, Padre ? 
Não percas tempo comigo, vamos a esta 
eleição irrisória do Chico. O maldito a esta 
altura deve estar cantando minha mulher. 

8/ 8/76 56. Um dos estudantes arriscou outro dia 
falar em Revolução. O pessoal não ligou. 
A palavra passou por cima, vazia, sem 
peso nem densidade. Assim mesmo, de
pois o critiquei. Ele me chamou de revi
sionista, eu a ele de imbecil. Um dos seus 
irmãos é daqueles que estiveram na televi
são, declarando-se arrependidos; talvez 
esteja ele querendo resgatar a honra fami
liar perdida. 

918176 57. Titia escreveu agradecendo o dinheiro 
mas está desesperada. Nas mudanças per
deu o João, o filho de sete anos. Pe. 
Antônio vai escrever a uma Pastoral de lâ. 
pedindo ajuda. 

11/8/76 58. Uma veraneio anda circulando em 
torno da casa. Peço a transferência de 
todo o trabalho para a casa do Chico. Não 
deveria ter me metido nessa. Os estudan
tes vão sumir por enquanto. 

12/ 8/76 59. Alma vigia minhã insônia medrosa. 
Não soubemos cumprir o pacto de irman
dade. Acariciamo-nos loucamente. Eu 
perguntei do Chico. Ela riu forte. Expli
ca os olhares. Ele me olha quando não 
entende minha letra. Eu soletro para ele. 
O Chico (ela contou 1 a danada sabe de 
tudo) tem duas namoradas, uma noiva, 
oficiai~ com quem dorme, e uma outra, 
escondida, na vila Matilde, que só dorme 
com ele se abandonar a noiva. 

A madrugada chega e cala os suspiros. 
Levanto e inspirado escrevo o texto que 
resume as queixas dos moradores e das 
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Assoctaçõcs. Pc. Antônio diz que o texto 
saiu bonito, poético. Coitado não sabe que 
paixões profanas o animam. Estou doido, 
perdidamente apaixonado. 

15/ 8/76 60. A veraneio agora estaciona em frente a 
minha casa. De noite ligam o radio alto. 
De vez cm quando. duas horas, três horas 
da madrugada põem-se a buz.inar. Pedi a 
Alma que se mudasse. Eu donniria na 
casa dela. 

foi assim que aconteceu. Chegamos lá. 
Debaixo da porta um monte de recados de, 
um ex-namorado dela. Eu te amo. Te 
desejo. Não posso \'h·er sem você. Onde 
estás ? 

Veio um ciúme abrasador, misturado de 
um tesão enorme. Foi lá em cima dos 
bilhetes, os corpos rolando e o grito de 
triunfo de Alma e o meu l'hmn convulsi·l 
v o. 

l 718176 61. A minha casa foi vasculhada, tudo 
quebrado. Le\'aram a máquina de escre· 
ver. Encontraram o que únha, coisas do 
MDB. A Veraneio sumiu. 

18/ 8176 62. Pe. Antônio vai embora. Como Padre? 
Bem agora ? Pergunto. 

Em Santa Catarina. Houve um crimet 
terrhel lá. Tempos atrás uma mina teve 
que parar. não dava mais lucro. Os minei· 
ros permaneceram três meses sem traba
lho. Passaram fome, eles e as famílias. de 
matar os cachorros. de cozinhar capim. 
Mais tarde a mina voltou a funcionar; os 
mineiros desceram nas galerias. Aí. sumiu 
um dos donos. Aquele que também era 
dono do armaL.ém. os mineiros odiavam-no! 
porque durante o desemprego havia recu-. 
sado vender fiado. Passa uma semana, 
p;b, :tlll dua' . 1 l"l''· lt<tda de f"''a' Sumiço 
~·nmpk111 

Por aca!>o, na terceira semana um enge
nheiro desceu na minha, encontrou o tal 
dono. ainda respirando, amarrado, nú, no 
fundo de uma gruta, à mingua. Todo dia 
os mineiros. mais de cem, e o segredo foi 
guardado, íam lá. cuspiam, mijavam em 
cima dele. Acabou mesmo morrendo. Os 
outros donos, irmãos, querem achar o 
culpado c Ol> mineiros acusam-se mutua· 
mente. Precisam de mim, não precisam ? 

A gente se escre,·e: não comete nenhu· 
ma loucura, um dia tudo isso acaba. 

19/ 8/76 63. Quebra pau na central. Todos nós 
somos pingentes deste trem. 
64. As mlics de !>anto não nos apoiam, 
dit.cm que nunca "iram a gente no terrei· 
ro. As comadres da Alma tentam acalmá
las c persuadi-las. 

20/ 8/76 65. Me pedes para não me meter mais 
•nestaS coisas Quatro anos não chegam, 
perguntas. Como le explicar que não é a 
mesma coisa. Prometo-te resguardar-me 
o mais posshcl. 

W/ 8176 66. A minha turma já sabe ler e escrever. 
Recebi um bilhete anônimo. cEu amava o 
scnh<lr. Mas veio a Dona Alma e sei que 
com eln n3o posso. Agora vou casar-me 
com um mosso (sic) muito bom. Seja sem
pre felis (sic). Sua aluna grata para sem
pre•. Houve fesla, flores e bolo. 

21 / 8176 67. f:. como se quisessem e planejassem 
apagar toda a humanidade do país. Até 
linchamentos se presencia. Q esquadrão 
sc,·icia. Motoristas agridem-se a facadas e 
porretcs. 

Assim que as eleições acabarem o MDB 
se aposenta. Chico está entusiasmado com 
os es:udantes. São radicais mas o pessoal 
gosta. S6 acha que depois das eleições irão 
embora; e irão mesmo. Até eu possível· 
mente me mande. não posso princar de 
eremita mais lempo. Preciso ganhar mais. 
E para Alma é' muito cansaúvo ter que ir e 
\'Oltar todo dia. 

22/ 8176 68. Durante o amor, Alma diz que me 
quer para sempre. Eu continuo tendo que 
recorrer ao ciúme. Pergunto quem ela 
teve. Como foi. Ela recua. cala, mas eu a 
forço. Quando a dor é muito, amamos. 
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Alma chor:t e peço perdão. Mas sempre sei 
que de outro modo não posso. Isso não 
pode continuar 

24/8176 69. Titia não mais encontrou o João. Mi· 
nha mãe me quer perto, junto com a 
Alma. 

27/8176 70. Vou iniciar o curso com nova turma. 
Sábado à tarde e domingo. Quando o pes· 
soai pode. Desta vez a maioria é homem, 
trabalhadores não especializados. faxinei
ras, ajudantes. Fui de casa em casa, de 
barracão em barracão. A maioria diz que 
não pode ou não dá conta de aprender. 
· Minha cabeça não dá•. · 

28/ 8/76 71. A editora não aceitou o trabalho sobre 
Bataillc. S6 se cortar as citações. Mandei 
às favas. mas estou sem nenhum. Vivemos 
do salário da Alma. 

1019/76 72. A seca é tanta que temos poeira o dia 
inteiro dentro de casa, pois as ruas não são 
asfaltadas. A noite é um estrelar s6. Pedi a 
Alma que tivesse uma aventura. Briga· 
mos, ela sumiu. Quinze dias que não 
tínhamos mais relações. 

16/ 9/76 173. Fui ao terreiro pedir a volta da Alma. A 
mãe de santo diz que ela ama outro. 56 
seu eu fosse atrás. Trabalho nenhum 
adianta. 
74. tnapetcnde não como há dois dias. 
Tive uma tontura durante a aula. Dez 
alunos me deitaram entre lírios (os que 
ha\'iam sobrado da festa). Pareceu-me 
assistir ao próprio velório. 

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

Fclix é aquele estudante imbecil. Vaca. 
3/ 10176 176. Chico veio desesperado. Estão cons· 

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

21 / 10176 77. O meu exército voltou. Januário che· 
gou do sertão: estamos prontos para le· 
vania r em arma. Do norte ao sul. S6 espe
ram o teu sinal. 

Dei ordem para aguardar, a hora estava 
chegando. 

22/ 10176 78. Dispensei a turma, não tenho condi· 
çõcs. Adcmnis, eu xinguei, vocês não pre
cisam nprender a ler, vocês precisam 
aprender a brigar. Puseram por conta da 
bebida. Estou bebendo demais. Jogo bi
lhar noite ndentro. De Pe. Antônio nunca 
mais uma notícia. 

24/ 10176 79. li María Pineda na praça da Matriz. 
O povo chorou. Gritavam-me que a vinga
riam. li a Carta Testamento. Saio da vida 
para entrar na História, no prédito Itália. 
Embaixo. qual formigueiro. o povo frené· 
tico começou a construir barricadas. Os 

' PM fugiam apavorados. E o povo avança
\'a cm direção ao Deops. Enfim, a derru· 
bada da Bastilha. Libertas quae sera ta
mero. U minha ode ao Tiradentes de uma 
janela do Dops tomado. À saida os presos 
libertados se juntavam ao cortejo. choran· 
do e rindo. 

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

de último moícano, comandante. A Hen· 
riqueta a quem foi pedir ajuda aceitou. 
•Aprendi mais do que a ler consigo, pro
fessor. Aprendi a me querer .• 

17/11/76 81. Flagelados, empurrados pela seca cne· 
gam ao Recife. O sertão está em brasa. A 
mt,C:•rm l't)ll\Oilll' o' pequeninO\ do Ho
mem. Calado, o povo assiste à própria 
fome como se dela fosse apenas testemu· 
nha. A meta do Governo, reafirma o Pre· 
sidente, é a JUsúça social. O grito entala 
na goela. 

2~ ll /7h 82. Os mensageiros chegam cada vez mais 
aflitos. Nós não seguramos mais, o povo 
não aguenta. A ira é tão violenta que dá 
até medo. Respondo que quem esperou 
quatrocentos anos, ainda pode esperar 
alguns dias. t: preciso que Alma esteja 
aqui para a grande festa. Peço que não 
cometam atrocidades, cuidem dos feri· 
dos ... (a frase continua ilegível). 

18/ 11/76 83. Tive que ir dos lados de Santo André e 
de Maui estes dias. Um pó cinza toman
do conta das casas, penetrando as gar· 
gantas. Estão loucos ? Uma tentativa de 
asfixia genocida ? 

1/12/76 84. Recebi um cartão da Bahia. Estou 
maravilhosa aqui. Entrei numas. Altas 
saudades. 

2/12/76 8S. Todo o cerrado foi plantado. A caatin
ga é um jardim resplandecente. Hectares
de milho, feijão, mandioca, tomates, ce
bola. Imensos currais de cabra. Planta
ções mistas de cravo e abacaxi. Trabalha· 
se em cooperativas autônomas. Cada uma 
tem a sua milícia. O exército foi abolido. 
As cidades estão se desenchendo. Pouco a 
pouco. conseguimos eliminar o óxido de 
carbono. No Rio abatemos os prédios e os 
morros voltaram brilhantes de mata tropi· 
cal. Em São Paulo, o Tamanduateí, o Pi· 
nheiros e o Tietê correm aprazíveis, água 
clara, onde se pesca e nada. Uma cidade 
sem torturadores a polui-la. Sem policia a 
sujá-la. 

4/ 12176 86. Tem um rombo na caixa da Tesoura· 
ria. Não sei explicar. Ignoro onde o di
nheiro sumiu. Sei que o pessoal virou as 
caras. Não vou me defender do que não 
fiz. Fico reduzido aos vizinhos e ao plan
tão noturno no botequim. Traduzo os 
livros de Brigitte Montfort. 300 pilas por 
livro. 

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

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

Possivelmente só uma inúmidação. Mas 
não \'OU arriscar. Duas vezes não dá. Nem 
mesmo Judas. ~ matar o traidor em mim 
antes que desabroche, e sumir com este 
caderno. 



Depoimento de Alberto Olnes sobre o 
levantamento da censura previa nos jor
nais O São Paulo, Tribuna da Imprensa e 
Movimento: 

"O IIm da censura previa em Movimen-• 
lo. Tribuna da Imprensa e O Sio Paulo e 
significativa mas não basta porque o 
controle de informações no pais nio se 
resume a censura previa. Ela loi suvimida 
da muma forma como foi imposta, ao 
arrepio da lei que a gente imagina correta. 

Hã muitos jornais no Brasil controlados 
pelas autoridades locais que não tem co
ragem de determinar a censura dlrota e 
aberta. Por isso, não basta o IIm da cen
sura naqueles tris jornais. mu e preciso 
acabar com a censura solerte nos outros 
JC jornars. 

E preciso acabar com a censura domes
hca nos jornais e liquidar com aquela 
·mposta as revistas mensais ditas para 
homens. onde. a pretexto de moralidade. 
cortam-se textos poltticos. O que se deve lazer e criar uma nova lei 

capaz de rmpedir que a autondade volte a 
pensar, faz o r o acionar outra vez ate retirar 
a censura como ocorreu agora com a 
prevra aqueles jornais. E necessario aca
bar com os a tos do exceçio . 

Neste momento. torna-so Igualmente 
urgente desvendar outras censuras que 
são as mais perniciosas, não são abertas. 
A censura visrvel esta confinada. O leitol't 
sabe que ela esta controlada. Mas a cen
sura invisrvel não pode ser detectada pelo 
leitor. que e enganado . 

E preciso proteger os jornalistas das 
pressões aue sobre eles se exercem quan· 
do tentam investigar. E preciso quo JOrna· 
listas tenham mais desenvoltura no uu 
trabalho. 

É indispensavel •Que o qoverno retire o 
sigilo que cobre papeis , documento& com 
dados corriqueiros. 

A censura previa e uma das manilesta
çoes censorrais. Pode ser que tenha aca· 
bado. mas lalla extinguir as outras ... 

IMANENTE E CONTINGENTE 

Professor de filosof1a há quarenta anos. li. 
com a maior surpresa. na entrevista do General 
Figueiredo ao semanário ISTO E.suas declara
ções a respeito do que chama de oposição 
imane17te e opos1ção contingente. Podemos. 
sem dúvida. dar às palavras o sentido que 
quizermos. pots a relação dos vocábulos com 
seu Significado não é natural, ou necessária 
mas, ao contrário, convencional ou contingen
te. Assim, por exemplo, poderíamos chamar a 
espora de bota, ou a bota de espora. o chicote 
de arre1o, ou o arreio de chicote. ou ainda. o 
cavalo de burro ou o burro de cavalo. desde que 
nos entendêssemos previamente a respeito. 
uma vez que os nomes que damos às coisas são 
todos pseudo-nomes. não estando me/usos na 
essencia das próprias coisas. 

Prectsando. porém. lidar com as coisas e 
entendermo-nos com os outros, somos compe
lidos a estabelecer. por convenção. que a 
determinados obJetos correspondem determi
nados termos, isto é. a definir a significação 
dos vocáculos de que nos servimos para pensar 
e falar, para viver como seres rac1onais, dotados 
de razâo e de palavra. Compreende-se, assim, 

wraas 

que, embora resulte de convenção, tácita ou 
expressa, o sign;t;cado das palavras não possa 
ser arbitrariamente alterado, pois tal alteração 
seria incompatível com a linguagem. escrita e 
falada O uso adequado das palavras. o discurso 
stgnlficattvo. ex1ge que se respeitem essas 
convenções . e as correspondências estabeleci
das entre os termos e as realidades que 
designam. 

Que significa a palavra imanente. empregada, 
pelo general candidato, para qualificar determi
nado tipo ou modalidade de oposição? De 
origem latina. a palavra significa, etimologica
mente. o que fica. o que permanece no interior · 
de alguma coisa. A atividade. por exemplo. é 
di ta imanente a um sujeito, a um agente, 
quando permanece em sua interioridade. s~tn 
transcende-lo. Na Metafisica, Aristóteles dis
tingue as atividades transitivas. produtivas ou 
poéticas, nas quais a ação passa do sujeito 
para o obieto. a fabricação em geral. das 
atividades intransitivas. em que a ação 
permanece no suJetto. tais como imagmar, 
pensar. etc. Nesse sentido. a palavra imanente 
se opõe a transcendente. Para o pantelsmo, por 
exemplo. Deus não é transcendente. exterior ao 
mundo, mas, ao contrário, imanente, interior ao 
universo 

E, que significa a palavra contingente. 
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também empregada pelo candidato oficial para 
qualificar o outro típo de oposição? Ainda em 
Aristóteles. o contingente, definido como o que 
é mas poderia não ser. se contrapõe ao 
necessario, definido como o que é e não pode 
deixar de ser. Nesse sentido, todos os seres 
finitos são contingentes. porque não têm sua 
razão de ser em si mesmos, mas em outro ou 
em outros seres. Para a teologia católica. todos 
os seres criados são continqentes. havendo 
apenas um ser necessário que e Deus. Do ponto 
de vista lilos6fíco. portanto. e esses termos só 
podem ser empregados com exatidão no léxico 
da filosofia , o imanente se contrapõe ao 
transcendente. e o contingente ao necessário. 

Que significam, pois, as palavras imanente e 
contingente, tais como, por equívoco, as 
utiltzou o general? A nosso ver, nada significam, 
pots uma oposição que permencesse eterna
mente em si mesma. sem transitar. sem 
transcender se na direçào do poder, não teria 
sentido. não seria oposição. E uma oposição 
contingente. que seria? O general já deveria te1 
compreendido oue. longe de ser contingente. a 
oposição é necessária. indispensável ã demo
cracia não relativa, que o movimento militar de 
6 : se comprometeu a restaurar. em sua 
plenitude. 

11 

QUE E O INTELECTUAL? 

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

Poderíamos, sem dúvida, escrever dezenas de 
páginas a respeito do assunto, mas o essencial 
talvez possa ser dito em algumas linhas. O 



termo intelectual pode ser empregado em 
sentido amplo e em sentido restrito, embora 
quase sempre seja utilizado apenas no segundo 
sentido, restrito ou limitado. Lato sensu. todo 
homem, na medida em que é inteligente .. 
poderia ser dito intelectual, pois não hâ trabalho 
por mais manual, tosco ou rudimentar. que não 
envolva a parUcipação da inteligência, quer 
dizer, a consciência dos fins e dos meios 
adequados à realização desses fins Nenhum 
trabalho (e o homem é o que ele faz, o fruto ou o 
resultado de seu trabalho) é puramente manual 
a distinção entre trabalho manual e intelectual 
sendo típica das sociedades aristocráticas, 
divididas em classes, d6,.servos que trabalham e 
de senhores ociosos que vivem à custa do 
trabalho servil 

O trabalho chamado intelectual, por sua vez, 
jamais é puramente intelectual, pois, não sendo 
espírito puro mas, ao contrário, impuro, 
encarnado na matéria, o ser humano sempre 
pensa por meio do cérebro, que é um órgão 
físico, de cuia sanidade depende, aliás, a 
possibilidade do pensamento. E, como é 
essencial à essência aparecer. conforme ensina 
Hegel. para que o pensamento. o trabalho 
intelectual possa aparecer, é indispensável que 
o ser humano fale ou escreva, utilizando o 
corpo. os órgãos de fonação ou as mãos. Todo 
trabalho é, portanto, intelectual e manual, ao 
mesmo tempo, uma vez que não pensamos nem 
mesmo com o cérebro apenas, mas com o corpo 
todo, que é condiyão de possibilidade do 
funcionamento do cerebro. 

Mas, não é no sentido amplo que se emprega 
a palavra. Quase sempre a empregamos no 
sentido restrito, para designar d~erminado tipo 
de trabalho e de função social. Stricto sensu, 
não dizemos que um marceneiro. um bombeiro 
ou um eletricista são intelectuais, embora· 
utilizem-se da inteligência em seu trabalho. 
Mas, também nao dizemos que um físico, um 
químico ou um biólogo são intelectuais, apesar 
de seu trabalho ser considerado de nível 
superior. E, por que? Porque tanto uns quanto 
outros são especialistas, ou técnicos, que 
conhecem e manipulam setores ou partes 
apenas da realidade, e não a realidade toda. 

O intelectual, ao contrário, é o não 
especialista, o não técnico, ou, se quizerem. o 
especialista do universal. A rigor. o intelectual é 
o filósofo, que se define pelo projeto de 
apreender a realidade em sua totalidade, do 
ponto de vista sinóptico, como diria Platão. Em 
contraste com os representantes de quaisquer 
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ctencias. técnicas ou artes, o filósofo é a 
consciência critica da totalidade, e, como a 
totalidade humana é a história, o intelectual, 
enquanto filósofo, é a consciência e a má 
consciência da história, o espírito crítico, ou a 
negatividade do espírito levada às últimas 
consequências . Representando o universal. não 
pode deixar de criticar e condenar a sociedade 
que põe o universal a serviço do particular, quer 
dizer, os interesses do todo, da história, a 
serviço dos Interesses de uma parte, de uma 
classe minoritária e privilegiada, que pretende 
eternizar-se no poder. 

Essa a razão pela qual o intelectual 
conservador é uma contradição nos termos, o 
intelectual autêntico não pode deixar de ser 
revolucionário. E essa é também a razão pela 
qual lamentamos não poder incluir o general 
candidato na categoria dos intelectuais. 

III 

uSOU O QUE SOU>~ 

Na mais recente de suas memoráveis 
entrevistas. o candidato do general Geisel à 
sucessão presidencial da República declarou 
textualmente o seguinte: «Não posso obrigar o 
povo a gostar de mim. Se o povo gostar de mim, 
muito bem. Se não gostar, não vou mudar. Sou 
o que sou ... (JB - 515178). Ainda uma vez. o 
general nos surpreende. contrariando. com suas 
declarações sumárias e peremptórias, tudo o 
que imaginávamos saber a respeito da condição 
humana. Desde Heráclito de Efeso. no século V 
antes de Cristo, a humanidade tomou consciên
cia de que «Nos mesmos rios descemos e não 
descemos: somos e não somos,. (Fragmento 
.!9•) e também de que cct uma e a mesma coisa: 
o vivo e o morto. o acordado e o adormecido o 
JOvem e o Idoso; pois, pela conversão, isto é 
aquilo e aquilo, convertendo-se, por sua vez, é 
isso" (Fragmehto 88). 

A sabedoria, como acabamos de ver/ficar, não 
é nova, e sua história no Ocidente teria, assim, 
dois mil e quinhentos anos, pois é com 
Heráclito que se descobre que o real não é uno e 
imóvel, como pretendiam os eleatas, mas, ao 
contrário, múltiplo e movediço, sem pre1uizo da 
unidade e da permanência. Longe de ser o que 
é, o homem é, precisamente, o ser que não é o 
que é e é o que não é. A primeira vista. tais 
afirmações podem parecer um jogo de palavras 
De fato, traduzem. ou revelam, a estrutura 

temporal, contraditória e movediça da condiç_ão 
humana. Porque o ser e o nada são abstraçoes 
do entendimento, a realidade não sendo nem 
ser nem não ser. mas vir-a-ser. mudança e 
transformação. Viver é durar, durar é envelhecer 
e envelhecer é morrer. Nada no mundo, natural 
ou humano, está imóvel, parado. A imobilidade 
é aparente, porque ~ô o movimento é real. Panta 
rei. tudo corre, no rio que jamais é o mesmo e 
no qual jamais nos podemos banhar duas vezes. 

Acontece aue. assim como o eleatismo é o 
pressuposto filosófico de todas as posições 
políticas conservadoras e reacionárias. o 
heraclitismo é o pressuposto filosófico de todas 
as posições progressitas e revolucionárias. Em 
sua Histôria da Filosofia, no capítulo consagra
do ao sábio de E teso, Hegel nos diz que ccnão há 
uma proposição de Heráclito que eu não tenha 
recuperado em minha lógican. Que é, porém, a 
Lógtca de Hegel? Não apenas uma teoria do 
pensamento, mas também uma teoria do real, 
pois, do seu ponto de vista, dia/ético, o 
pensamento não se separa da realidade, a forma 
do conteúdo, a consciência do ser. Mas, a 
Ciência da Lógica, do professor Hegel, seria 
apenas um exerclcio acadêmico, para uso dos 
especialistas, estudantes e professores? Não 
nos parece. E é Engels que indaga: ccA revolução 
estaria escondida atras desses professores, 
atrás de suas frases pedantes e obscuras, em 
seus períodos pesados e tediosos?" E respon
de: «O caráter revolucionário da filosofia 
hegeliana é absoluto, o único absoluto, aliás, 
que deixa prevalecer». 

Por tudo o que tem declarado à imprensa, o 
general candidato, que, por maior que seja 
nossa boa vontade, não pode ser incluído na 
categoria dos intelectuais. por tudo o que tem 
dito, o candidato oficial se tem revelado um 
conservador. um discípulo de Parmênides de 
Eles, quer saiba, quer não saiba disso. 
Conservador, em primeiro lugar, do status quo, 
capitalista e burguês, pois já se declarou 
favorável à privatização até mesmo da Petro
brás, a Petrobrás intocável, do Marechal Lott, 
símbolo do nacionalismo brasileiro, etc. 
Conservador, em segundo lugar, do que se 
convencionou chamar de sistema, do regime 
autocrático e discricionário, imposto ao País a 
partir de março de 64, tendo dito à Folha de São 
Paulo que •cvocês podem desistir porque não 
vou mesmo derrubar o regime brasileiro». E 
conservador, em terceiro e último lugar, de si 
próprio, uma vez que não vai mudar, porque é o 
que é. 

FECHA! ABRE! 
Cai a Censura 
no Movimento 

Por Luiz Egypto 

Aquela wmanu t>an·c:ía uht>d~'l"l.'r n mesma rotinu. 
l'u ctunrla-fciru. 7 dt• junhn. :1 ediçãu do númern JS~ 
du t\lmuncntn e''"'ll tcchada. tO fcchamcn 1o dt• 
uma t>d11;iin. tw jurgiiu Jurmtli,lkn. 'ignit'ka '' mu
menln cm <tue ludu' :a-; mult>riu' ctuc t•nlrnrão no j r
nal já e~liin definidu,. plant•jadth e re...c'l'idas) l) 
prn,imn pa,,u: culm·nr tndn n m:llerial no ma e 
que w~111ria pura 8ra,ilia, na quinta pela manhã. e 
r'pentr n que a l'l'n"tr.l iria liher.tr. Em ,eguidu. al
J!Uem dn 'ucur,al de Rrn.,ilia ap:m~aria n patole dt' 
matí•ria,, futm. dl',t'nhm. titulo,, para logo dt'poi 
dl'pcndurur-'1.' no telcfnnl' e lalar com São P~ulo. 
llo nutro huJu do fiu, all!uí·m da redacão munido de 
cópia-. dn material ~"' iadn, iria alimentar n ~lranhn 
diáln~u -.rmanal durunll' qua'e uma hora. 

- Mutl-ri:t n." I, pa"nu. Matéria 2. pa-.,ou l'Om 
corte-. ... "ejn lá. t~rcriru lauda. linha' 9, 10. 11 e 
12 ... mati•ria '23. \l.'lada int~~ralmentl.', materia 2~. 
'Nada ... ihhtra\·ãu IS, ~,.,,e ,.,ldadn tem <tue satr dn 
dc,enhn, ilu-.traçãn IC1, \l'tttdu ... matéria 41. a oila\ :1 

lauda fni inlcirinhu H'lttdu ... 
E a .. sim in. Todu' u' Clulntus-fcir:h. :"'aquela se· 

mana, purém. unm l'Ui'u inc,pcrad:t aconteceu: na 
cJuarta-ft•ira, um t~lefnnemu dn Oeparlamento de 
Polícia l'edeml, dn parle de um lnl dr. Paulo, comu
nicou à redaçãn du jornul \lm tmento, que a censura 



prhia não '~ria mah rdta t'm Rru,i lia. E que ele' 
poderiam entreJtar o mulerilll pura c\ame direlamen
re nu Pulíciu fo'l'deml de Siiu Paulo. Prnl!re,,o,'? Pru
~re;,,oo;. Há mui lu lempn n dirc:,·ãu do jornal 'inha 
o;olicitando que u ,·en,ura fu,w lc:ila em São Paulo. 
Pelo menu' racillturiu li l1l pum'() :1' l'Cii\3'1. 
~u ttllinta. u hoy du jurnal . Sc:rl!inhn. fni le,ar a' 

matéria' paru a l'en,ura. Ent rl'L!IIU . ,. lã pediram qm• 
ele c:,p,·ra'w urn puu,·n . ('inn• minullh depui ... p:.tra 
o a .... nmllrn dn SerJ!inhn. dr' uh l' ram u p~u·ote intal·· 
to. ~enhurn dn., lr\ltl' 1ra1iu u cunlwddu carimbu 
dr Vl-~f A no. (), lltll' e'tU\artl na n ·daç:in do \ lO\ i
mcnto. na run \'irl!ilin dl' CaP alhu Pinlu, Siin Pau
lo. não rntc:ndernm mula . ,\, 1111atru e ml•ia da tar
de. Raimundu Pc:reiru. l•ditur dn .inrn:ll, é ,·hamadn 
ao teldunr. Era u dr . Richard . da Jlolída .-edrral. 
f:nliin. n inc,pcr:ulu . 

- \ ' nclô' :1i l''> tiin ltldc" pa .... undu hl•m'! 
- A J!enlc: 'ni lt•\aruln, dtlttlnr. f,nr qulô'! 
- Poi' (•. a partir dt• hnjl' c: ... ui ""Pl' n'u a c.:rn,ura 

pré' ia nu ,inrnnl dl' 'm•l\, . I t:unhi•m nn O ~à o Pa u
ln e na 1 rihtlllll du lm prl'll'"· 

l,nru um .inrnnl Cllll' tc:H' wu nilllll'ru tt•rn rum 
mandttlu de npn•c:n,uo. <.'l' II\Unl 1>rh ia dl'\dl' n nÍI
mcru um l' trê' t•<li~·ilc' tutulnwnll• rc,·n lhida\, a nu
tida nw,nu nlt•J!rin l' t·unl't...,:w. 

- '\.1:1' , t• ril 'rrci:ICil' nu• .. mn'' 
\ai Hr IIIH' é trutc: ... 

'" ml' lll da halhilrdia. al~ui.-m lt'H' a idria d<' ir 
cumprur chumpanhl' p:tra l'«um·murar. Quatru ~arra
fa, dl' uma ,·hampanhl· ltll:tlttuer. l'nmprada' nn ho
ll'l'U da l''ttuina. lnram l'\ltHtr • .ula' nu mcin de uma 
reuniãn dt• pauta. O St'w Paulo r u f ribuna da I m
prcn'a t·nnl'irmuram lt•r r\' t·chidn n ml•,mu tipo dr 
cnmunil':ulu. 

lima h na partr da rcdadin dn ~h" imcruo. eh 
e~"'""' dn anliJ!o Opinião. lra halha ,.,h t·en ... uf'.l 
pré' ia dc,dc n fin :tl dt' 11J72. ctuandn a partir de ' eu 
númrro 8 u Opinião t"nmrçnu a .. er n•o,nrado. ,.,, 
153 nilml·rcl\ que u i\lo\'imenlo ,urrcu a 'inlencia da 
t"cno,ura pré' ia . .3.1193 urlí~n' furam inlcJ!ralmt•nlc 
\Ctadcl\ (n qur rcprt•,cnlu 18.761 hmda' de te\ lO) e 
3.162 ilu,tni\'ÕC\ l'mnrn pmihida' dr wr puhlicada,. 

1-'al:t R:1imundn flcn•irn: 
- Vamno, l'tlll'r um outrc1 .inrnnl a~nra. E uo;ar de 

muito tn.lt.'ntn pnm m11nter lnn~c d:1 ~<·•llc rsw mon,. 
Iro ( l U(' no' 'iolcntuu pnr Indu c\W tc:mt>n. A saída 
da l'C""' 'u dt• nn,,n .iurnnl {• l' llnwquência de lut:J.., 
mui lu mui' arn1>ht' qut• 11 pm u hra,ilciru 'cm tru
\':tndn pnr ai . O ~rau dl• dC'l'IHIIt·n~amc:ntn 1111r ~ra'
o;a nn pui' r muito :unpln. t• atin~r até a uiJ!uma' t'i 
lrira' dn reJ!inw. llt·'w nu1mentn l' m dianll•. preten
demo' fater um jornal mt•llwr. l' ttlll melhurc' an:ili
'e' pnliti,·a,. Qm·rrmm f:11er um jnrnul cnmu nu , • .,_ 
meço dn Opiniiio: uma puhlkadn ampla que nà11 
.:ompnrtl' di'l'll''ilt'' tJIIC inten·,wm apt•na' a :irra' 
-r,frila,, l :,tú na hnra eh• I'Ut t• r um jnrnal mui' cTia
IÍ\ 11. - E' identc 11ur ,.,,a nn ticia nc" pcJ.!nu de ' urpn·-

'a. ( Fuln Mar'''" (;umc,, dn ('nr..,t•lhu de ()ircçào ). 
Rmttc'' tl,,irn. j:'t :lflllrt't'c:rum ha,tuntr pnr aqui. \h, 

nil' wmprt· h1mt" mdn t'l'IÍl''"· l.lli!ll nn inídu du 
gmrrnn (;ciwl. um u"''"ur du Pktnalto t"hr~nu a 
ditrr para 11 naimuncln Cltll' U n•n~o,ura equ~a pre,te' 
a 'air du jurnal . 

1-:m ll•r.mn' t•ditnriai ... . a )!rande 'antagem da nu' a 
,iJuad iu l ' u dt• QUl', UJ.!IIrá, ' fw ,.,i,tir a' t·nndicõt•, 
para qm· w faça um JOrnal o;(l pnr ... rmanu. Pre, l'ndo 
u ... ine' itii\t'i' ,·urfl''· u n •dac;ãu e a' ,m·ur .. ai' do \lo
\'imcnto prudutiam dui,, ~h H'/l''> I rê' jornai' por ' l'· 
mana. Era pn•,·i, u inl!ar ,·um u t!ana e a falta d r 
cri ti-riu' da ~o·t•n,ura. t :ra l'nmum . quundu uma maté
ria l' ru H'tatla iutr~rahncnlc. mndifk<~r-,t• u titulo. a 
ahrrlllra. l ' mant1:'1-lu dt• nuHI fiUnt Kra,ilin na .. ema
n:t wguinll'. Muilu' 'Cit'' clt•u n •rtu: n lc\tn era 
upru,adn ... 

t 1-.-. tamn' mtmtt ' ala. nu' fundu, da l'U'a nndr e--. tá 
in,tuladu u rt'da,·iio fiUuli .. tu du \ lO\ imcntn. Marcth 
~ér~.tin. \1m.,ur, '\1urllu . C'hkn. Rn'a c n locutor 
qm• ''" t'uln, l' tlnH•ro,um . f·.ntn• um uhraçu e outro 
dr uiJ.tu{·m ttlll' dll'~n . um t• •mtrn lcl('foncma. Rai
mnndn t'111 :tiJ,tUIIlU' CIIIIIU' : 

- \ame" lu mar 11 Opuu,\11 l'omo l'\emplu. Ante' 
da l'en,ura hnl\:tr, 11 jornnl dH•,~tuu u 'rndrr 38.700 
e\t'mfllan·' pnr wmu1w. ( 'um li l't•n,ura , caiu para 
12.111111 wmunai ... \"im. n \Jmirncnto 'enderia u 
dohrn w niin t''' 1\ ''"t' '"" l.'l'n, ura pré' ia l"n re
pn•wnta . pnr h:ti\11 , IUII mil l' rllll'ÍW' qur dei\aram 
de cnlr:tr pur 'cm:1na. t:m crê' anu,, 'au 15 mílhôt•' 
de l'ftltl'iru' ! 1: ln :mcln \' ln C« III la lflll' n l' ll'lfl indu'
trial anual dn jurnal i.• dl• f1 milhill', ... 

All!uí·m pt· r~unta : 
- \'nl'i:· , prt·tcndl·m ' 'nlr:ir ,·um uma a,·ão dt• 

pt>rda' t' dann,·! 
- i: uma hna icl(•ia . í· uma hua idéia . .. 
E l'llnlinua: 
- Eu Pl'n"' lllll' u rc ' i' t\·n\'iu dn :\hl\ l'nllll<' e dch 

nutnh jnrn~ti' lllll' 'i\l'rum 'nh a t·rn,ura prh ia 
t·un .. citui um l'\l'mfJin J!rurute fiara a impren'a dcmu
,·rútka dn l,:1i, , Quantln I.' 'IIÍ\ amu' lirandn n 
nnml'ru tl'rn , l'hl'J!CHI Ut1ui um apuralu pnlidal im
pn•...,innantl·: IH' ruu , , \\ali\ Íl' · tall\tc, , a~,:cntc' 
armarln\. Furam ult• n ~rút'ka t• 1111-(n em o.;('J.tuidu in
dinmun l'll ,. 11 I llllll'O IAnl f111in ( 'arlm Fl'rrcira) t.:l)· 
m11 incur .. u -; 11:1 ll•i dt• ~l'J.lllrllll\'11 1\adunul . .-ui 
uma pre~ol\ttll 1-(rtllltlc. Rt•\1 u 'aher :lJ.tllrtt cCimn vai 'icr 
l'fltn a illll)rl'rt':' tiiH' loi clt•,cruulu d<.' (,~ pura c:í. a!> 
puhlil'll\'lll'' dt• 11art idth . t•nl idudt•,, liga, t·ampunc
'a'. •• Prl P,tf . a Fe~lh;1 da "'c:man.t . n E- \ . A.nw
mctlll'. lkhatl' l' Critka ... l,urt·m. de dni.., , trê' ano' 
l):lr:t l'Ít. u nunwru dl• puhlka,·ü,., indl' pl•ndenle\ c 
clt'llllll·r:'ttka' cem· 'ur~.:iram - t' "'r~.:iram .. rm t·en
' nra - ',.;., flr«<' ar Cllll' n rt'l!iml' uutnrit:irin nãn (o 
nniput~o•nll'. Jo:,w r rt·,l'i nwntn tudu l'e1 cum lllll' a 
n •n, ura ' l' cl t''l!:t, t:t'w mui ln l' lll Ct·ntar manter a 'in· 
li:•nc:i:t , uhn• lnclt" " ' IHI\ 11, j11rn:1i, , Cn mu .iá di..,..e. 
11 t im cl:t l'l' thurn t•m """ '" jurnai' h· 11 ddio? r a 
I\ !I "'':i lh::ul n :c lul u' ht•m mui' urnpla ' dn pu' o 

hra,ill.'irn. 1: c:u wi lllll' nch c.:uluhnramn~o, para ii>Sfl. 
:"o/n meiu d:1 l'llll\l.'r'u l'hl·~u al~uém <.'nrrendo. e 

ac~-. l!ritn' :tnunl'ia: 
- O l' tmmel l.ud"il! c:unrirmnu! (('nmnel Rubeo' 

l.ud'' iJ!. u"e"nr dr imprrn'a dn Pre,idencia da Re
pi•hlka l. O ~.·urnn~o•l I ud" i~ c.:nnfirmnu. dru no Jor
nal ~al'iunal ainda al!urinha .. . 

f: dl'pni, dj,.;,, fui fc,ta. Frun~n. pãn. bolo. cer
' eja 1.' CUl'u cnla. e .. palhadn' .. uhre a mc'a de reunião 
dr pauta . fo'fii!Urfl'' · l!ritariu. ~o quincal. 'nltaram 
um hal:in \ Crdt' r amarclu ,·nm uma faha de -\BAI
XO A CE...,SlJ RA. Ri'u'· e u, mai '> <'\llltado' pedtm 
di._, ... , ...... : 

- 1-'ula. Raimundu! 
- O llli'"'' Guhnarãe' du \'ir~iliu de C ar" alho 

Pintu. 
- (;rundr prm unu;:m! 
- \'ni l.'fH"tnr '"" anui, ... 
- F~1la , '-lérl!iu! 1-'nht, I cndurnirn! 
- 1-'urnu~o, Jll'~ll ' eh· "'IJt•t:w pt•lu dl'mncracia rl'la-

tha. 
Um huln l'fllll lr(l, H•lu,. (), lrê' ann' infnmplcln!> 

dn .iurnul \ividu.; 'Cih \'\'INira . 
- Olhu ui . pr .... ual , prcd~o:unu' ,·nmcçar a traba

lhar. O .inrnul ttue dcH•ria e'tar hxhando hoje. e-;t:i 
ahrinclu ... 

Pois relendo a história da Imprensa. só podemos estar 
contentes. por não mars vivermos no século XVI! Veja só o 
que fizeram os déspotas da ópoca com Willtan Cacter ... 
Pois este colega nosso foi preso em 1580. e torturado - a 
tortura, esta nobre 1nstrtutçao dos potentados se estende 
pela no1te dos tempos. como se sabe até oue seu suolic1o 
chegava ao IIm em t584, pela morto na 16rca. Hoje. ca· 
ro edctor da Tribuna de Imprense: hOJe, o ferrabraz de plan
tao exerce seu poder sobre a informação e o rornal sta 
através de carimbOs. prosé•cos canmbOs, reles bicos que 
se compra na venda da esquina. Parece que este Willian 
Carter foi o prtmelro jornalista assassinado. e com ele o 
panfleto que lançava. em defesa do catolicismo. em terra 
protestante. Willlan Carter Jé tinha entendtdo a essênc1a 
do poder. e o peso da prática do jornalismo critico. Como 
você deve ter se Irritado, assim como nossos amigos do 
Movimento e do O Silo Paulo (já nem vou falar de tantas 
outras publlcaçoes O Oplnliio, do Gasparian; o Plf·Paf, do 
Millor e a lista segue, tmonsa, até o Repórter. da rapazia .. 
da do Atol com estes carimbos. estes sujeitos entrados em 
sua redaçao, dizendo o que era sim e o que era não - vio· 
lentando, estrupando o jornal que, mesmo asstm, nao ar· 
riava a bandetra. Porque foi esta a llçao que você ensinou. 
como outros jornalistas destes tempos duros: a luta exige 
pac•êncta-: De •grandes gestos• 1sotados nào se chega a 
uma polit«ca coerente de luta con1ra a opressão, Paciência 
e ironta são imoortantes. ié d1z1a um ramoso oersonaoem. 
destes Que construuam nosso século. E você teve as 
duas, nao? A você e a todos os am•gos da Tribuna; aos 
companheiros do Movimento e do O São Paulo um abraço 
fraternal de todos os Que hé dois anos, dentro do Versus, 
enfrentam e mesma batalhe 

Marcos Faermen 

A TRIBUNA CONTRA 
O OBAOBA 

anos ele incert t>::.u, apreensões, umea· 
ça~·. pri:.ões I! ,·iolência psicológica. 

A lmuníio terminou. Pelo contrJrio, 
1'111 a;:c1ru atinge uma f ase mais 
cldicada e im portante. . que t! a 
n m quistu dejlnitil·a do reconlzec:ime11W 
diJ t'Stado ele direito. Ainda pairam a 
cflí,·itlu, a inn!rteza, a ameaça. O 
;:m•c•mo d~· e:rceçiio apenas suspendeu 
.HUI •partictpaçào·· t1a feit ura dos 
jornaú. realmente independentes, mm 
uüo alwliu u legislação excepcional. L'/u 
continua I'Í;:ente. mneaçadora. pairun· 
Úct mhrt• a cabeça de cada jurnali.\ltl, 

cial ele RelaçÕeJ Pr4blicas da presidên
cia du Repríhlica) que transformaram 
t'Sie puís na paÍ.5 elo oba oba. do 
•milaRrt•• brasileiro. 

Um pcmto de honra u cada operário. 
cu da f undcmúriu. cudu jornalista, cada 
c/iretor da Tribuna tlu Imprensa · em 
m•11ltum inslclnt~ o }fJmul serviu de 
l't•Ículo eh· mellfira,\, eis provocações. 
'f 'ctmb,:m um f iOII IfJ cl!' hunra a cada um 
c/(1.\ lutacl(lf'<'S cltt TI: não p ublit·a,·um u 
CJttc• Mlbictm, c1 que ll'stemunhavam ou a 
.wu opinião. mas cumpriam o de1•er de 
rl'cligir. wmfmr t' paginar diariamente 
" tflli' a tlafc'io clel'l·a saber. precisa1·a 
rtmlwrt•r e llt'ces:~>ital'a romar ciência 
para não -sc•r iludida. A quase 
totalidatl~ drJsas matérias pemrane· 
c(•m tnéditas. A \'Ín/ência a"ancou-as 
deu páginas do jornal, mas elas 
pt•rmam•cem arCJUÍ\·adas llO jomal 
Nmo testemrmho da histúria. comG 
dcJClllnt'IIIUS t•úns de uma era de~ra
danu•. 

DO CENSOR 
A luta do recordista mundial de 
censura contada por seu editor 
Jorge França A T ribuna da Imprensa ~~ 11 ;ornai 

brasileiro qut• ostNJIU o maior periodu 
de 1iolêncius. arbítrios c.• sufocação 
econômicu. Talre: st>ja até o recordista 
mundial, porque a imprt•nsa porwgue· 
sa. 11a época do solazarismo. e <JS 
próprios brasileiros, à época do fJJP 
(Departamemo de Imprensa e Propa· 
f!Unda). " " ditadura Vargas restst1ram. 
mas não tamo. A T I niio. 1:·1u tel•t• 
durante 110\'l' unos. cinco meses e 21 
dias a presença constante da polic1o ,., 
sua redaçào, nas suas oficinas, t' tws 
zíltimos 10 mest•s. a prontidim pnma· 
n<•nte de um agente poliâal em suu 
portaria. Resistiu a w do. <'rmseguiu 
sobreviver dram aticamente, graça.~ UfJ 

esforço de todm. ao sacrifício coh•tii'IJ 
de seus díretores, jornalí.\lus. pessoal 
da administraçiio e l(ráfi('os. Foram 

A hrl!cÍla aberta ,.;_çlumbra, pura 
cada jr>malisru consç;iente. a cate:a de 
que clu•gou a hora de lutar com maior 
1•igor pt~lo restabelecimento das frtm· 
quius de nwcrâticos. pelo recvnheci
mt•nltJ do direiw que tem cada homem 
dt• pt•nsar líl'rt•mente. expressar seus 
ponto:; dt• ~·isto sem qualquer coação c 
conduzir o pais ao seu wrdadeiro lugar 
dt• naçãu democrática, capa: ele efe,·ar 
sua \'O: imernadunalmente e defendt•r 
(' lwmc•m oprimido. unde quer qut• ele 
esteja 011 \'ira. 

Nt•stes quase JO attO!i de pres<·nçu da 
censura nu T ribuna da Imprensa 
o jornal /CJi umu testemunha muda elos 
hnfiwzclos crimes cometidos contra o 
direito de cada cidadão e da ~taçâtJ 
mterra. Assistiu calada a atrocidades e 
o111•iu estarrecida as mentiras diárias 
lançadas pela Aerp (Assessoria EJpe 

A hist6ria da a nsura na Tribuna da 
lmpr(!nsapode começar a ser contada a 
partir da nuitt• da eúirào do Ato 
l11.1tit uciullul11 ° 5. Foi este Íllstrumelllo 
I'Íolt•11to, antijurídico que p()ssibilitou 
ao gtwem o calar uma ~·oz da oposição 
que niío.st• ccm{flrmu~·a com o arbíJrio e 
que• .\f ficasse li1•rl', certameme, 
rm1trlbuiria pura que muitas das 
w'olênt'ias cum N iclas não f ossem con 
ani:adas. 
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O começo não foi muito dificil. Os 
censores eram oficiais do Exército, que 
tinham uma formação de civilidade 
muito grande no trato com o pessoal do 
jornal. Cortavam pouco texto e consul· 
tavam sempre o redator chefe sobre 
qualquer assunto em que tinham 
dúvidas. Havia um clima de entendi
mento e de contemporização, inclusive, 
sobre materias menos explosivas. As
sim, em julho de 1969, a censura do 
Exército foi suspensa. 

Menos de um mês depois ela estava 
de volta. Só que não era mais o 
Exército, mas os homens da PoUcia 
Federal, liderada pelo inspetor Sena. 
Truculento, arbitraria, intratável. Seus 
-IJUpilos• tinham toda autoridade, 
podiam tudo e a ordem era não 
dialogar. Os primeiros meses foram de 
opressão total, ameaças e intimações a 
comparecimento à Delegacia da Polícia 
Federal. Sob qualquer pretexto, os 
redatores eram intimados e lá ouviam 
as admoestações dos esbirros. Eram 
destratados, inclusive com palavras de 
baixo calão. Um exemplo: 

Certa ocasião o jornatrsta Mury Jorge 
Lydia, que escrevia a coluna sindical do 
TI e estava sofrendo dois processos, um 
do secretário geral do Ministério do 
Trabalho, fldélio Martins. e outo do 
lNPS, foi intimado a comparecer à 
delegacia do Sops (atual DOPS). Como 
redator·chefe adjunto acompanhei o 
Mury. Depois de esperar cinco horas 
para ser chamado (a intimação era 
para às 14 horas e o depoimento se 
iniciou às 19), entramos na sala 
lúgubre do inspetor. Diante de sua 
mesa, duas cadeiras. Sentado ao lado 
do velhinho, com aspecto bonachão, 
um crioulão mal encarado. lendo O Dia 
(jornal de Chagas Freitas). Entramos, 
cu1)1primentamos o velhinho e nos 
sentamos. O velhinho realmente não se 
sentia bem no papel de inquisidor. 
Pediu desculpas pela demora e, meio 
constrangido, passou a preencher uma 
ficha. Nome, filiação, endereço, etcetra 
e tal. 

· Profissão? 
- Jornalista _ respondeu o Mury. 
O crioulo largou o jornal sobre a 

mesa e dirigindo-se, a nós dois, b1cisivo: 
- Jornalista não é profiSsão. Puta 

também não é. 
Não me contive. 
- Policial também não é. 
O velhinho perdeu a calma. 
- Bira, você não tem nada a v~r com 

isso. Ou fique quieto lendo o seu Jornal, 
ou, por favor, saia da sala. 

Mas o sujeito , ~ão saiu da sala. 
Continuou opinando e resmunga11do. 

- O mal de tudo isso são esses juízes 
venais. São eles que permitem estes 
desaforos. A gente expõe a vida, prende 
um filho da puta e vem um velho desses 
qualquer, quase sempre levando grana, 
e manda soltar. E tem até uns sacanas 
que querem processar a gente. 

Era esta a situação. Era com estes 
homens que tínhamos que conviver, 
aceitar em nossa casa. Ver chegarem 
armados. Alguns, ostensivamente, 
punham o revólver sobre a mesa em 
que trabalhavamos. Olhavam para nós 
arrogantemente, qua?do não. d~ziam 
piadinhas afrontosas a nossa dtgmdade 
profrssiona/. 

Durantes estes q11ase 10 anos 
passaram pessoas de todas as f.orma
. ções e carciter pela censura da Tnbuna. 
Alguns até dignos. Como um rapaz de 

.nome Raimundo, um amazonense, que 
não cabia dentro do pijama de censor. 

'Certa vez, na véspera do Dia do 
Soldado (25 de agosto) de 1972 Hélio 
Fernandes escreveu um artigo compa
rando o papel do Duque de Caxias com 
o dos chefes militares de então. O rapaz 
leu, achou perfeito e comentou comigo. 

- Otimo artigo. Perfeita colocação. 
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No dia seguinte estava demitido da 
Pollcia Federal e preso. Hélio Fernan· 
des preso e deportado para Corombá. 

- Houve um outro que deixou passar 
a seguinte manchete: •Quebrado o 
monopólio estatal do petróleo. Prevale
ceu a vontade das multinacionais•. 
Passou por ignorância, porque o rapaz 
não entendia nada de nada e quase 
sempre cortava todo o jornal. Nesse dia 
descuidou-se. Foi demitido da função e 
até hoje tenta uma ação de reintegração 
na Justiça do Trabalho. 

Em compensação tinha, também, 
um ex-guarda-costas do Eremildo 
Viana, fascista de triste memória em 
suas passagens pela Faculdade de 
Filosofia da VFRJ e na Rádio 
Ministério da Educação, que no dia em 
que chegou no jornal foi anunciando: 

• Vim para f. ... o Hélio Fernandes. 
Por causa dele perdi meu emprego na 
Rádio MEC. Vou acabar com ele e com 
o seu jornal. 
. Quase conseguiu o seu intento. 
Nunca o jornal saiu tão branco. 

Mas ele não estava só, tinha um tal 
de Galeno, que se dizia sociólogo, mas 
que não passava de um esbirro do mais 
baixo nível, além de dedo duro dos 
próprios companheiros da polícia. Este 
s6 vinha armado e certo dia prendeu o 
secretário gráfico Olídio Ferreira Ara
gão, porque um dia discutiu com ele e 
revelou o seu verdadeiro caráter. 

O pior de todos foi um tal de Mauro, 
por silzal. o último a dar plantão na 
Tribuna da Imprensa. Neurótico, 
prepotente, irresponsável e violento. 
Diziam seus colegas da Polícia Federal 
que até crimonoso é. Todos têm medo 
dele, pois é protegido de um certo 
general da censura. que. _in.clusive 
inculpou-o de um homtczdro em 
Vitória do Espfrito Santo. Este censor 
chegou à redação denurtciando todos 
os redatores, repórteres e diagramado· 
res como subversivos. A PoUcia Federal 
foi forçada a fazer uma escala de 
comparecimento à delegacia para 
depoimentos. b1clusive um diagrama· 
dor, rapaz caladão, que chegava à 
redação sentava-se no seu local de 
trabalho e só se levantava no fim do 
expediente, foi convocado. Acusação: 
ligava o rádio em volume alto para 
atrapalhar o trabalho da censura. 
Detalhe: onde o rapaz trabalhava não 
havia qualquer aparelho de rádio. No 
seu de/frio persecutório pediu proteção 
e a polícia colocou, 24 horas por dia, 
um agente na portá do jornal. 

Foram inúmeras as apreenções de 
edições inteiras do Tribuna da Impren
sa, que na sua santa ira teimava em não 
obedecer aos cortes injustos e descabi
dos e insistia em publicar as matérias 
publicadas nos demais jornais, sem 
obedecer às ordens do censor. Matérias 
da Agência Nacional e o discurso do 
presidente da República. de 31 de 
dezembro de I 976, foram vetadas. Esta 
é uma pequena mostra do que foram 
estes 10 anos de perseguições, inclusive 
econômicas porque a tentativa de 
sufocar o j~rnal chegou ao desvarió de 
se censurar as obras gráficas produzi
das pelas oficinas do jornal para 
terceiros, de cujo lucro viviam. as 
oficinas e administração. Há um ano a 
Tribuna da Imprensa S.A. produzia 18 
iornais para terceiros, hoje está reduzi· 
da a 'apenas três. A censura enxotou 
das oficP;zas do jornal clientes tradicio
nais, alguns com mais de 10 anos, 
como o Jornal de Iacarepaguá. 

A violência culminou em março 
passado com a prisão de parte da 
corporação gráfica, às 3 horas da 
madrugada, I 8 homens foram levados 
pela PoHcia Federal permani!cerzdo até 
às I8 horas. 

Jorge França é o atual . editor da 
política nacional da Trrbuna da 
lmprer~sa, onde trabalha há 15 anos. 

O SÃO PAULO SEM 
ALGEMAS 

Poder, cadeia e anistia 
eram palavras proibidas 

por Roberval Goulart 
Um boletim de •Apoio Aos Traba

lhadores em Greve•, distribuído pela 
Ação Católica Operária (ACO) de 
Osasco, foi a última matéria vetada 
pela censura no jornal O São Paulo; 
da Arquidiocese paulista. Neste bole
tim uma frase em destaque: Sem o 
barulho das máquinas, a voz dos 
Jperários soa mais alto. Na tarde de 
quinta feira, dia 8 de junho, uma voz 
no telefone identificando-se como um 
tal dr. Richard, anunciou à redação 
que não mais haveria censura prévia ao 
jornal. 

O São Paulo surgiu há 22 anos atrás, 
com o nome de O Legionário. Desde 
1972 suas matérias eram lidas primeiro 
pelos censores e depois - as que não 
eram vetadas - pelos leitores. Irmã 
Maria Estela, diretora do Departamen
to de Comunicações da Fundação 
Metropolitana Paulista, lembra que a 
censura chegou ao jornal na época em 
que a Igreja do mundo inteiro estava 
passando por uma mudança significa
tiva, voltando-se mais diretamente para 
os interesses do ser humano. 

- E o jornal, que era mais de 
>acrístia, passou a se preocupar com os 
direitos do povo. 

O São Paulo é um semanário vendido 
a CrS 5,00 nas paróquias de todo 
Brasil. Sua tiragem é de 20.000 
exemplares. Agora poderá ser. vendido 
nas bancas de jornais, já que sob o jugo 
da censura prévia era impossível 
permitir-se a esse t!po de I?rogramaçã?. 

De acordo com a rrmã Mana 
Estela, nunca houve qualquer espécie 
de atrito entre a redação do jornal e os 
censores. 

- A única coisa que sent1amos era a 
falta de critérios em vetar as matérias, 
pois assuntos amplamente divul~~dos 
na grande imprensa eram protb1dos 
aqui. 

o· absurdo da censura prévia no O 
São Paulo chegou ao ponto de impedir 
a publicação integral do documento 
~Exigências cristãs de uma ordem 
política•, texto elaborado na XV 
Assembléia Geral da CNBB reunida em 
Itaici, em fevereir<' de 1977. A tônica 
deste documento é a luta da Igreja em 
favor dos fracos e oprimidos. Em uma 
outra matéria - sobre o lançamento do 
Movimento do Custo de Vida -, os 
censores cortaram uma frase de D. 
Angélico Sândalo, um dos diretores do 
jornal, onde o bispo comentava a 
situação nacional dizendo que •essa é 

uma situação de violência e de cativeiro 
que o povo está vivendo. A vida não é 
uma loteria esportiva, onde uns sobem 
e a maioria ·continua em situação 
miserável». 

A média de matérias vetadas inte
gralmente variava de quatro a cinco, e 
as cortadas parcialmente de três a cinco 
por edição. No início do convívio com a 
censura, os responsáveis pelo jornal 
tentaram preencher os espaços vazios 
com salmos. Porém, este expediente foi 
impedido pelos censores. Poder, cadeia 
e anistia eram palavras proibidas no 
jornal. r 

Para lutar contra a censura com 
todas as armas disponíveis, a Fundação 
Metropolitana impetrou um mandado 
de segurança contra o pre~idente 
Ernesto Geisel, o Ministro da Justiça, 
Annando Falcão e o Departamento de 
Polícia Federal. Como não conseguiu 
ganhar a causa, o jornal tentou 
responder à arbitrariedade através de 
um documento redigido por O. Paulo 
Evaristo Aros, arcebispo de São Paulo. 
Este documento - que teve sua 
publicação proibida no O São Paulo _ 
dizia que •a presidência da República 
aparentemente saiu vitoriosa. No 
entanto quer parecer-nos que a atitude 
do Supremo Tribunal Federal acaba de 
considerar o mandatário supremo da 
nação como imune a qualquer julga
mento. Isto significa o reconhecimento 
do poder discricionário, ou seja, da 
ditadura•. 

Já a irmã Maria Estela atribui a 
queda da censura às pressões feitas 
pela organização da sociedade civil e à 
resistência dos órgãos de imprensa 
censurados. 

-Quanto mais eles censuravam, mais 
coragem nós t'mhamos. Se estávamos 
sendo censurados é por que fazíamos 
algo de bom. E agora, o jornal vai 
cumprir melhor seu papel de defender 
os direitos humanos. 

Comentando a queda da censura, D. 
Angélico disse que ficou satisfeito por 
que «é o reconhecimento de um direito 
que vence o arbítrio •. Enquanto, isso, 
D. Paulo Evaristo lembrou a carta que 
estava sendo lida em todas as igrejas do 
mundo no dia do fim da censura. Era a 
do apóstolo Paulo a Tiomóteo: A 
palavra de jesus não pode ser alge· 
ma da. 

Aliás, a de ninguém. 

(Roberval C. Goulart) 
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A classe operária não tem co
mo elemento dado, apriorísti
co, a consciência de indepen
dência. Ela vai construindo esta 
consciência e sua independên
cia de classe nas lutas, em suas 

•A • 

o contra· 
socialismo 

expertenctas, ou seja, em sua 
praxis. 

der C(Ul' u l'un.,d~nl'iu (• um processo de construção, 
que s<' d:'1 cnnw lotnlidade ntru\'és de movimentos 
cnntraditilrio,, t:m termo, mai' ,imples, diríamos 
que a furma,·ãn da l'Cin'ci~ndu e da independência se 
dão cumn prlll'l''"•· como apr'hpriação final. 

utdpico 
Jorge Pinheiro 

A .. .,im. de nenhuma maneira um partido surge 
com a cnn'l'Ít•nda da independência como coisa 
dada. qur já í•. Ma-.. a da"e operária \ai construin
do e'ta cnn,dência l' 'ua indeprndência de classe nas 
luta,, cm '"a' e\periêm·iao;, ou 'eja. em sua pra,is. 
t: um partido ,ú prmará 'e é 'erdadeiramente inde
pendente nu-. momento' chu\C' da tranformação so
c.-ial. ~inJtuém. dc 'aida. podt apostar que tste par
tido stja mais independente que nquele. quando co
meçam a 'e e .. truturur. Fatore'> como a bao;e social, o 
programa e a dlreçüo '!lu fundamentai.,, mas não de
finem o prublem•• eh.• untemiio. 

A propo,la de l'nnc;trução de um Partido Socia
lista no Bra,il caiu nu-; uniH·r~idndes como uma 
bomba. NinJ,tui>m a&é aJ,tora con"~~uiu di,cutir o pro
bl~ma com cahl'c,'n fria. Un' actuam :1 idéia e a ação 
do' snciali.,ln'>, que &rllh:tlham pela con.,trução do 
PS. como algo \erdadl'iramente reno .. ador; outros. 
gcralmentc pela c'<tuerda, fa1cm ao; mais "ariadas 
objeções. 

Entr~ a' critilwJ' c'tá a<rucla que di1 que o PS que· 
w e-.hí cnn,truindn niiu é um partido independente, 
CJUC e'l:l liJtadn à hurJ!ue.;ia c - ati> me'>mn - esta
ria fa1t•ndn o ju~n di,cridonáriu dn ~overno mililar. 

E us,im e'te' l'nmpunheirn' acabam propondo 
uma \ariuntr "t\ l''>(fuerdn" pura u PS, que uns inti
tulam de parlidn C)f>er:\rio independente e outro-; 
ch:unum dl' partidn '>Ocinlista rc\oludon!trio. 

Ma'> como J>llr:t nch a ctuc-.túc) não se resume num 
"r" (crr(') ll moi' ou n menu, , nu l'm 'i<.' acrescentar 
um "indt'J)endt•ntt•" no fim do nome do partido, 

\&mo' d1'cu1ír aqui o <rue no' parece cen&ral: o que 
o,i~nifica o ,·onceito de lndtpend~ncia num partido 
operário? 

Independência c Consciência 

Um bum e\l'RifliCI di""" foi o Chile da t 'nidade 
Popular. l.ã e\Í\tium purtido'i revolucionários para 
todus ns ~n.,tos (<·entristns, m:wbta..,, trotsquistas, 
etc.). ma., (ruem de l'aln e'>lava preo;en&e e l'Onstruin
du ns cMdile' industri:ti~o. e quem or~ani:wu a resis
tência de'ide o prlmeiru minuto dn Jt<!lpe foi o Par
tido Socialis&u de Sah:ldnr Allendc. F. o caso de se 
pcr~untar: quem foi mais independenle. o PS do 
companhl•im Allcnde, nu u MIR? 

(lslo nàn qul'r rlilt'r que não fenhamo-; divergên
cia' cm relução ã pnlíti~ t.vadu a caho por Sahador 
Allende no PS l' nu Unidade Popular; '>ignifica ape
na' uma tni-.:.t: .,., p~rrliduo; que 'e auto-intitulavam 
re' ulul·ionárin" e indcpcndentt' foram incapa7es de 
dar uma re,JUI\Ia mui-. tnr"cqutnte e efefiva ao opt
rariadu chilcnu). 

Q, l''<ru<>rdi,hl"> CJIIl' l'ritknm a cnn,lrução do Par
tido Sociuti,la ~erahnente fn7cm uma relação formal 
entre indcpendénl'ia t direção. Se por um lado está 
cnrrt>ta a prCCll'upaçilo de hllar com Ioda" as forÇ1l~ 
para se e\itar <rue a hurJ,ttte.,ia controle a direção do 
partido, por uutru há c1ue \Cr aiJ,to fundamental: a 
direçãu de nenhum modo é um -.imples renexo de 
uma cla.,,e, mr u pmdutu de sua própria criação. 
{A direçiio -.c forja no procr,.,o dos choques enlre 

as distinta-; l'lus"e' c dch atrito' enlre as diferentes 
camada' dcntrn de umu mt·~ma \'lasse. Uma vez as
sumidn Sl'U pupel, '\cm dú,·idn, a direção se eleva 
acima de '>U:l da .. sc. Mas. se por um lado este fato 
pode ser pnsilivo. JWr outro predispõe csfa direção a 
pressão e int'luênl'in dl' curlra' chlssc,. 

Se nãu enlendcmu., is'>O, nunca enlenderemos a 
dinlrlil'a da!l direçõe\, lanlo a nlvel dr um sindicato, 
como a nível de um pnrtido. 1-. ficaremos no purismo 
retórico e balofo da-: saiu., de aula, enquan&o os ope
rários ao., 1r:unbolhc"1e' viio lentando construir seu 
partido. sua l'Un\ciênl'ia c '>Uil independência. 

Primeiro Pac;so 

A J!rt.'\.C de• ARC é um bom e'\emplo do que esta
mo' di1tndo. ~es.,es poucos dias (menos de um 
mês). aquele' qut ... ,chtram no ABC lado a Indo 

- ·mm O'> operário' o;en&iram um mo"imento real na 
Antco;; dt mai' nada. o conceito de independência eon~iência doo; trabalhadore11, que t.eve como conse-

e,tá inlimamente li~adn ao d~ con'>ciência. quer fale- quéncia imediala uma concreti1ação ao nivel da in-
mos da da...,t• como um todo. qucr faltmos de um dependência. \'amo' e'plkar para os companheiros, 
o,ctor. E :u1ui l'Un.,ci{•nl'ia tem ''""' '>Cr tomada no de u21a forma mai-; J.!Cral c 1e6rica, o que aconteceu 
~entidn bc~eliano dt ronhecimenco. como unidade lá. 
sin&étira. Ou, cnmn afirmava o próprio Hegel: Anle" d<' mni., nada a ~reve lembrou aos trabalha-
"aqui u rcluçiio l'Ontida si• é nel'e,;,áriu quando não dore' que a 'ituuçãn dl'le-. não tra in.,olúvel e qoe 
é encontrada, m~\\ produ1ida pelo movimenlo, que é ele., não l''\ta,um sMinhos. Rnsta ver a enorme in· 
o contr:iriu dCI prncfdimenlo unulitico, is10 é, de fltr~nria ttue a primcir:t greve, a da Sanb-Scânia 
uma ali\ idadc exh•rior t\ l'oi'u mesma e que cai no eurceu, tnntcl sobn• c•s Jtrcvislu!-., i.'nmo sobre os Ira-
sujeito". balhudorcs dns l'úbrict"- vl1inhns. c também, sobre 

Sem dú~ida. tlc~el antt•ct•de a Piu~:tet e lança as pralicamcntc> ludu" a' fàhricn., metalúrgica~ da 
ba<;e-; pura u epi.,h•mclln~lu moderna. dando a enten- rcJ!ião. 
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Ora . anlr,, 011' c..·hum:.Hia" "~puca..; normai,''. pa· 
citíca-.. n ti'ahulhadnr dn ABC arra<,la\ a em -.ilênt'iu 
o arucho 'ularinl, wm nrm pcn,ar em di~ulir com o 
plltráo cm mr,mo 'em parar para pen,ar em 'iua pril
pria 'iluaçiin . 

!\1a' durante a ~rt' ' l' n' lrahalhadore' começaram 
a cnlncur em 'U/ ulla lh 'ua' r<' h indicuçõe... t: c..·u
met·arJm a pcn,ar não 'nmr nte cm 'i próprio,, msh 
cm ICldó' eh !'eu' , .,mpanht•iro, , que abandonaram 11 

.. trabalhei junlu cmn d4'' e ttue defe nderam 'ua' rei
\Índic..·:u;c,e.., ..cm mc..·du :h prhaçõc,, E um e'empln 
di''" é cJIIl' tudc" o, fura-J!rc ' e' C que fmam pcmt'Ch) 
bai,uram nu rntrrmari:l . 

t: a ~rl'H' l'nmt' \'CIU a rn,inar ach trahalhadon.·~ u 
comprtendcr quul ~ a t'ur\'U do\ patrõe' e qu~l e_ ~• 
fclr\' :1 dn' nperáric•'· En,innu a pen,ar. E n11~,. 
\omenlr em ,eu palrãn, mu\ nu atuat e..ladu de cm
,a ... 

Oai CJUC u gre' r no A RC com~· ou a abrir os olhos 
dm, trabalhadMl'S para 11 ctue sãn n f!nvtrno c sua' 
lei-.. 0-. OJlen\rin•, é claw. ctuandn iniciaram a ~rcH' 
não entendiam mula de leis, ma' quando as f~bricu' 
foram se cnc..·hc..•n,lo de..• n,cui,, in,petHrc-. e atr me,. 
mn (lt• policiai,, entãn aprenderam muita cni,a. 
Aprenderam qm• t!'ila'l-llm 'inlando a lei . que er~ ilc: 
J;tal pedir dr fnrma unitária um aumenlfl de 10"n. Jo. 
nr,,c momc:ntu al~uma' ah,traçõc' l'omu ~!U\ernu 
militur. AI-S. :tni,lia , ell' , t:nmcçaram a fil·ar mai' 
clarlh. 

E muitu' trabalhadurc' foram eon,truindu a cun,. 
ciência de qu(• c .. te ~mernn nãn ~ e'atamente o qul' 
-.c podc..>ria l'hamar dr um uu,erno ami!!o. 

1-~ ~ pnrcJUl' a' ~rc\l'' cn,inam ao' tra~alhador~ a 
unir-'''· tJUC n' '1-l'lhc" \ndali,las chama,am as ~rc
H' ' de " e.,t·nla de ~tm•rra" . E que Von Puumaker. 
mini .. rru do interinr da Prõ-.-.ia de IS81 a 1888 cn,tu
ma' a di1er CJUC "atrás de cada ~rr"~-e \urge o mnn..,. 
tm da rc\ ultt~·iin". ~u l' tl'o da gre"r do ABC. no 
enlantn. c1 rnat,•rialismn policial do min'itrn prus,ia
nu nau w :tJllic:l. Actui <I du'w upt•rária apcna' ini· 
dou (1\ prirncirn' p:w.o.., na l'Cin'itruçào de uma l'Ons
ciêndu <;ndnli .. tu c indt•pcndcnte. 

I· mhura rt'\'UIIht•t·endn a impurtância da' grt>H'' 
t'onw elt•nwnln fundnm,•ntul na furma~ãn da 
cun,ci{•nda upt•r:'tria. n' 'odali,la' 'empre fi1cram 
qtct·.:'tiiu dt• adurar <tl~un' pnnlo,, 

r\nh'' de..· mai' muh1 a grt'"~-C (o um dno.; meíno, para a 
l'un,tru,·iiu dt• uma """''' iéncia indepcnde'lle. não u 
JlrinciJI:ll. embura t' lll ula.:un-; mnmrnto, o mai' im
pnrtante. E tcula grt' H'. dr fnrma dialt>lir a . 'empn• 
enmbina clni" ln fi\ imt•ntu, , um c'pont:íneu e um 
prodtllido l'Un \ l' it•nh•m e nlt•. ( ;eralmcnle, na ' 
;!r.mcfc, r'plch cl c..•., ~rl'' i'i ta,, n prinlc..·iru mnmentu \• 
dt'll·rminado pela t•,puntanridadc..·. ma' lo~ o pa,,a a 
'er deh•rminantc u c..·ur~ter de n:ação con..ciente. 

Outra ,·uha. ~ qur u' ~-trr'c' ... il podem .. er 'erda
ddrJmt•nft• '1tnrin'a' ctuandu 11' uper.irio' j:i pu,. 
'lll'm , ufil'ienll· c..·nn'l' i ~nda r independênda. O qur 
w tr~tdu1 t•m fnrma' nr~anilniÍ\:1,, rumn \ôlll ,,.. 

c..·umitê, clt• ~n·H• pur t'ithrka. n' piquete-. c o tra
halhu li~~tdn ac" ,jrulic..·u•n!l. I· '''W •ti'tel dr r un,ciên
l'in m<ti' allu t• de..· indc..•pt•ndrnl'ia ..,,. t·om·rrtii:J quan
dn n' ~rl' ' i'la' , .... lignm ~w' ,m·hrli,la' c CJJic..•ndem a 
Ol'l'l'"icl:uh• dt• t•,lur juntu u 'l'll partido. n PS. 

i·: i"n u Cllll' e'tllint QUl' u, ~rnndcs mm i:nrntn' 
~n·' i' tu' wmp"<.' t'urlalt'l'('ntlll u 1111'\ inwnto 'odali.,. 
tu mr u.iuclnrum u rriur u Partidn '-ludalisla. quandn 
t' ..,ll' nàn t''i'tiu. 

Aliu,, 11, H•lhu, .. u,·inli,ta' .l"ll,tuma,am utili1ar 
uma t' \J)rt'"Ün: " u' chltl\ alma'". ('um i"u qm·riam 
di!l•r qm• c" 11pt•r:'lriu' de' t•riam t•,lar duplamrnte 
nrl!allil:tclu,, t•m 'indÍl':tlu., t' nu 't'll parlidn. j:i qut• 
:1 ali• idaclt• du' duj, ctru:ani, mn' ~t \'fl!"(?lt•mrnlall_? . 
O , jndin tln chlndu re'P' " 11' ma" lml'dtata' c ecnnn
mit·a, t· u parlicln . :tlr:l\ l'' da mnbililat.·ãn, 1entancl11 
rt, JlUnclrr acto. pruhlcm~l' l!l'rai' l'. indu,he. hi,tb
rk n' da 'nl'iNhuh· . • 

':'to ,\U(' 'im1" l'urnn ' ''"' mm imenln de furma· 
çãu dt• l' llll'di:•nda w d,•u . \ ' imch c:omn .iâ durunle a 
gr<' ' c..• - ,. acura - ,,.. trahalhadnre' c..·nmeçar.lm a 
perttuntar·,l' snhrt· 11 prnhlema da independênda . 
( 'uml'(.'aram a 't'ntir :r nerc...,idadl.' de w nrJ!anilar 
num 1•urtidu SndaJi,l:r . • wm di" ida. wm que n' 
r-.<lllt' rdi,la' ... uih:rm . fllll•tu., trahal•tadnre' do :\R(' 
drrum um ,,rimt•iru p~t"n para a 'ua indrpendênl'ia. 
inil'iando a l'Uil\lru~úu dn p~ na.. rábrica' c no ... 
hairrcl\. 

blc l· n t•nminho . "li CJutlnciCI c1' lrahalhadnn''· 
con"'it•nlindn' 1mr 'ua' prúpria' lulu-.. fnrcm tam
hÍ'm 'udulisl:l\ t' l''liH•n·m nrgani1ndo' no Partid11 
Sndnli-.tn eshsrrmc1.., dando "' pa•""" del·io;i\CIIi 1111 
t•aminlw du indCJll' IHil-nl'iu da dn-.o;t• oprrária e 1111 dn 
emutu:ipu,·iin ck tud11 n IICI\cl. 
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Vor--
A purlir dc'dl• núnwro, Vt•r-.u' 
rct>uhlkur:i mt•n-.almentc 
IC,In' d11 .inrnul Ahurada, da 
(•rela1i11 de..• '-luu I· é li', dt () 
Pcdru ('u,nldítli~tl. Eo,tr co;pu
~ ~~ du Ptt,lurul da rc..·rru. 

AI.H)RAUA 
(Diário da fl rdatiu dl' Silo Féli x d o Aragu3ia ) 
SulidariNiudc 

Sahl·ndo d<h apc1 reio'> doe; po<.,~;ciro' da fa1cn· 
da Su,,uapara no '"' d<l Pará. o povo da P rclana 
de S:\n rl:lh 1'.:1 uma c0lc1a que foi CIWia<la a 
cll''· Foi dunlllll' a ( ·ampanha da F ra1c1 nidatk, 
quando recordou que """ 1empc" do' primciru~ 
cri,t:'\l''· quando uma comunidade e'l3\'3 pa ...... an
do di fkuld:uJc,, a' comuniadc' 'i7inhas 
ajud:l\mn de alpurn jeito. Foi mandado algum 
dinhe1ru c o apoio: " t\ ncduamo' que quem luta 
\Cill'C!'' l f:'t mui1n m dtlnO' da fa1enda ~lauft. no 
di arito de Barreira do Campo vem atenaand" o' 
po-."c'm'. l·ram 40 família' dc,de que a fal\.•nd;1 
cltel!PU cm 7:0 . ,\ gora . tem -.(l i ~. que \Cill enfren
tando l'l'lll mu1H1 c<lr:tgcm e tcunthia a polida c 
tl' ri,tnkiro,, O Jlt'•"oal nem cnn,cguc plantar 
ml,'a Ulll.'ll\1 . O Stndkalc' dn' frabalhadore' Ru
rai' \ÇIII ddl·ndendo <" direito' do-; pov>etro' c 
'-'nthl'}!lliu impedir que a polida ... ·onllnwh,c <lll'll· 
wmln. 1\ la .... a 1':11\.'ttd.J nilo tkw,ae c quer a terra 
do' fH1"l'11 0\ tk qu;Jiqm·r ici10! \1ac; . na te1mo-.ia 
o' P'"'l'ill" tti\o ';io \l'llddo'>, não' F rc~ic;tem. 
n'nl ra a pnlkia. I.'PIIt ra 0' fatendciro.... por um 
d1rdto '-l'll! 

I' R\ U,\ I. liA no R UOEVft: N .\O Tf.M \ 1./. ... 

Par" a' I :vcndn,, l: mdhor botar um emprega
do doenlt' na n ra do que njudar no 'cu trata
mclllo Se um trahalhadM 'ai. é fácrl arranjar 
outro. pMquc tem muita geme 'em tara. ou trn
halho. pa.-. ... 111do ncce-.,idadr. Foi o ca'Cl dn <.cu 
Dirceu. "·arpltliCirO da Fa1enda .\raúna. cm l u
l'Ínm. l>cpoi" de tmhalhar 6 me-.e'. machucou a 
perna c n" cu .. aela ... quando latia uma con~lru
\tlo. C'um(l 1 mhalha' a 'cm caneira a''inada. não 
"""-'<'heu nenhum lspo de a"''tência. Con1inuou 
trahalhando, até q ue llfl<l deu maj, para 3!!11CI1tar. 
At 'aiu da tatenda com urn companheiro, tam· 
hbn acitkntado. Sa1r<1 lll <l pê no dia 4 de março . 
Andaram ~no qllllí,metnh, c chegaram a ~ào l·e
li' rw tha 17 de ma r~.·n. 'cm re(lrr~o,, 'crn l'ondi
~·l'll'' tk arruntat 'e" ic;n L' de !'ater tra~ament o. O 
~.·a.,o d11 't•nllnr Dt re~.·u c -.cu l'Ompanhciro não 'àn 
n' IIII ÍI..'I''· :\luitn p\.'111 l.'ll tllritri<1. 

Cad.t dia ;ullltCIIIa mai-. a quanlllladc de caha-
1'1.'' 1.'11\ Sàl' l·élt\. p,,r qul' 'crá que 1~to c'tã 
:IC!\111 We11d1 f! 

lJn, ad1:1111 que '-' ~'''rque aumentou a falta de 
H'r!-!onhn. Outrl1' :11:ham que i: P''rquc o ('Hl\ '' 
anda ntrrnn ,ium~·i\1' ,Jili~il. A 'ociedadc d11 icno 
C! li C "' 'a. qu.:- ni"w <fll npt'l tuuu.ladc de ,trahalh1' 
pm t(ldl' mundn. é que í: '-·ulpada de tanta moça 
ir rarn o' cuh~1 r.:-s . A' \C/C,, c o írnico jciw que 
cn'-'<lnlr:un parn n:lo mnrrt•r dl' fonw". 

F a1nda c\i•ae !!Cntc 'l' arro\l'Ítando dt"o pra 
luaar ft, cu~w' dr• lalla de tra balho que toma 
t'Onta da dd,tdc. \':lo '-·ompr..tndo '-·a,ac, cm di,cr
''" 1 U:l' c nh1g:llldn p:tra '" l.·aharc-.. Falta de mo
ral. d1.• (lllcn!'! 

INVASÃO OE TERR-\~ 

Em Santa T.:-rc1inha. a Prcfellura lo teou a' ter
ra' c uma parte da pequena à rca do patn mónto 
fo i d cnHll l'ad u fl'" a chát.'ilrél'>. Acontece que c~sa-, 
ch;'tl.::u a' til t inhum o~.:upa nt e'> . poc;<;eiros há 3 
ano ... ,\lgun' ddeo, nem foram conc;ult adoo; c -;cu 

NATO ÇftOSSO.- ..... 

pcda~n de Chfl<l lO I cn.t regue a OUI_!O'i de mal' rc· 
cur-'o ... Dona Ro-.a, vtu va com Ires filhos meno
re' conaa: 

" J\qut ui um IICI.'ócio que não tem jeito. E'ltá 
tudo chcm ele l'Crcn. Não tem rmm onde pegá um 
pau dt.• knha pnt cot inhá (\~e<. que comprara m. 
I :lo botando na <. u_tcrc;tlu ma te, 1 ric;te do mundo. E 
tem gcnt\: q m• não qu& que a gente pao;sc pela 
tere a dele' Na med iç:'\o, ou\'i d11ê que o prefeito 
ti nha dito qm: quem pudc~'c cumprâ, que com
pra'""· E quem n1ln pude''"· que ,a..,o;c ... Eu 
nunca 'i terra de prcreuum 'ê vendida pra chá
l'Hra: e cm ludo Intenda. :\ta<; cu di!!o que. 'e cu 
mio j!anhá l'~\C 111Cll pcdaeinht', que eu C\IÓ deita
da, mr IC'%lfllt1 c então derrubo o' que C'itào de 
flê"' . 

"A ca:NTE MESMO SF GOVF:Rl\A, 
COMA ORE'' 

A1ml,r tem gl' lll e que d11 que o povo não sa be 
nada . lll'lll \Otar! l m Po~t ti nóf'O li '> as mulherc~ 
rno't raram qm·m ni\n 'abc. ou melhor. quem não 
qUl'l' nwllwrar n 'ida do po' n . L. a. fa7 murto 
lt.•rnpn qu1.· 1c111 fl'Uilli"'c, 1k l'Omadrc'>. Toda' a' 
quana,·fl'ita' da' 'c •cirr1cm para falar do' a'
'untn' ma i.-. importante' qu.: ':lo rc-.oh ido' 'o
mente com a uniàu. 

r\tr:t'é' dc,o;no; rcunii'lc,, foi fci1a uma campa
nha para \:tCIIlal ac; ~.·ria iK'a' menore ... de J ano' 
contra r1 parnlir.ia infantil. tétano. difteria c to,-.e 
hr:t\ a . No' me'"' de janeiro. fc,·ereiro e março, 
ft)HIIIl '{ll'lll:tdl\'i 51 1.'1Íalll,'3'\, 

Fia ... l r7cr:tm t:unhém fu ndonar uma farmaci
nh:t <tttc 1 ''-'<'u 'iCndo conhl'Ctda como a Farmácia 
d:h c,,nmdrc ... O dinheiro rara comrrar o' remí:
dim. elas çm"C!!UI.'m com a contribuição de cada 
urna l.' promo\CIHI \l tl bat<tr7inho. 

"É aqui o nde , .... dit 
com um d a r o rwn uguê~ 
o que ''-'ria de 111h 
com um prc-.idcm c bu rgué~ 
IIHtnohra tH.I t1 c tilri l! llldo 
C'> ll' gnlf'HI campon~~ .. (feit o por um lavrador d a 

Paraíba) 



Por Júlio Ta va re~ 

.lá dlc;.,cram que não é nccc'isário o;cr mcreorolo
gJ'>ta para 'abcr paru onde eo;rà soprando.~ vento~. E 
que nâo é nc~.·e<,c;urio c;er lln:' ar~ahsta ~o_llllCO rrollc;
sional, ou aré mco;rno um Cl<.'nll'ita polltrco, para '>a
bcr que o \ISICma aurnnt\111n e\tá em crí\e. Uma de 
<;u:tc, cno;c, ma,., profunda' 1\ panir da1. aparecem 
dl\·crgenci;l\: un' ditem qm: a cri<.c c de legitimida
de, ourro., afirmam que finalmente o' no,os tempo' 
chegaram. ou o que c .. r.amo' \Cn~o e apena' ~m pre
núncio de tcmpn' m;m democraucoo; 'Jo entanto. 
todo' c,tao unido' no tocante à caracterização fun
damental : o regime não <.upera. pdo mcno<> a curto 
[')ratO, \llll\ dilieuldadC\, :\lagoa~(\<;, lO~OS recla
mam. "' dificuldadeo; aumentam amua ma1<: quando 
o., trahalhadore' cruram cm cena com toda a força. 
,\ ,ociedade <.e politi1a rapidamente. numa dinámka 
erC<>CCnlc. 

Todno; <h llr!!ttllhmo .. da c;u~n:,tnuura da 'odc
datk l'\rre,.;arn a cri-.c, cm maior ou menor grau. 

11 

Um do-; organi'imo' da 'upcrc,trutura que apr7-
,cn1a l:tlllh(•m \Ua' !Í\,UI:l\ ~· O e\él'CÍIO, \llflOrle ha
'>icO do t.!OV\.'1110 miht:tr. :\ politica da ... ucco;c;ào de 
(•ehcl illlJ)UI\lnlltHl C\\l' f'IOl.'C\\0, Ü gO\CrnO busca 3 
continu:u;;1o do rq•inH.' tk ,•x~.:c\\:1o. c, uc~1a buo;ca. 
clah<ll<l \CU\ pr<lfCIO\, \Uél\ reiOJillCit\\, 1\fud~ a ro~ 
ra. e cnn11nua rudn ,.,1mn e'r:i. Ma' a cn<.e e econo
rnica. ,ocial ,. pnlirka. , •• 1 ret'mmeta não 'era ... ·erta· 
menti.' 11 cli-.ir milagn,~n qm.• ~·tml toJo, o" malt-... do 
ligatlo tlc rw''" ,o,.·tnladl·. 

O !_!O\erno ,e cnga<>ga com '~' d}~'idcntc'. t\ imrc.'
'lkâo do hertkinl nàtl uniu n lan11ha real. ao comra
rio. rachou o ~~~porte hfl'ii~·o. O rei e''?'. a nu : 

Figueiredo. o;~,•gundtl dlll'lll, ná<'_ 1_n1 a~cuo nc!ll 
pela maioria dtl Alto Comando. < "~''el. _q~c ha' 1a 
prometid<l a1h "'-'tt'i. uhrir o debate 'ucc"ono nã<' <' 
feL. c impôs o;;eu candidato. F ~· for!nacãu de ala' c 
tendências dcn110 dn C\t'rctlo é rm~.·dtata. 

E~ .. : ... di ..... idência ... nno \C deram apen_a, no e'\érci
to, alifto;, aí ~· mai' dilll.'ll a C\pn:.,.,ãn dtreta .. aherta. 
devido :'1, cnndicionarlll'' rcl!ulamentare' '-'"'tente-.. 
ma-; o;;im, fund<tl11Cntaii11Clll~. llO' l''Calõe-. l'l\ '' do 
.,i,•ema. ,\ rcllddw qu~· hok inccmk•ia a Arena. que 
dcvetia ,er' ir como h•"~· pnhtica dt' !!<''cnro: é n~r 
dl.'mai., ah,·ua para cv•ra• qu~· rodu o (lO\O \e.ra a,,_ 
tuaçào. h~<l lil..'nll l..'larn na enm~lll'ào regwnal da 
Arl.'ll<l pauli,ta. l.'lll qu~· l<,da' a' ltlrma-. de corrur· 
c;àn c fll C'>\~10 f<lntlll l'lllpl t..•gnda' para c:abrestcar O<; 
\Oto-. tio' dclc~adtl\, <!"'-' at"aharam cky.cndo um ho
mem do qudar .. • do qlll.' l'ni ckiro 'Jo prego da Ca1_,a 
Econômil'a \lalul' hunhado a ouro pm11:o vakna. 

Nmd. qu~· avali,ta' c.k wnlíanc;a do Bra~e.,co afir
mam 'cr d~· metal mai' pum. I.'H ill cm 'ii: e um poh-
111.'0 ult 1 "P"''adn. ~ n que é p1or. é um homem ~c 
confianc;o do Pl"n;drn. F i"o muito pouco \'ale how 
cm dia. 

III 

E'''h 'à<'"' haw-. llhieti""' para <' c;urgimento de 
um;t 1-rl.'llll' pela Rl.'úl.'mnnatitaçào. l.'nmo a que co;tá 
,cndo organitada. O !!'-'lli.'Jal Euler Bcntc<. lc'a. fama 
de nai.'Jonali~ra. c 1\'i um homem do '"tema ale pou
co tcmpn. Pnuc:o' dia' urb' a 'lHl dedara\àO de_ que 
aceirmia ,air .:nmn .:amhdato do i\108. l.'a'o lo'.'" 
com tdadn, doi' lidere' rolitk<h. o C'\-deputa~o le
dcral C'hil'o PintO I.' o \Ciladnr ~1arCO\ rreJrC. toram 
,.i,itá-lo. E tllll\1 fr.:nll' rotahncnrc inco;perada collle
l.'a a "urgir. Pam muito' analista,, um f:11or funda
mental para o dc,<.·mnhimcntn da luta pela rcdcmo
aat i1a~,·:1o. H corno rara 'iatlilitá-1~ l.'ra fund~m.cnt~l 
o apoio em,·dchi<;ta. \Ur!!iram a' aliança<; ma1' ml.'n· 
veio; rar<r qu~· j,c;o ftw.e ro ..... i\d. 

IV 
'\la ,·om'l·•u.·:\t' nacional do M OB ic;c;o. ararcceu 

hem darn. A ~.·om,•nç;lo 1111ha como ohrcll'o a dJ-.
l'll''ào d\1 p<trtl~'I(M\'àll <lU n;1o do \1DB fla<; ciCIÇÕC\ 
•ndirera,, A di'l.'ll'•'-:\o loi cnndil.'ionada a cc;rn!rura
.,:no da l·•enre. ha m·~·e,,fll'io 'ornar toda-.a' tor~;a<. 
do MDB. llll''"H' a' ;tlrclada' a Cha,.w, Frclla'i. A 
po,Jç:io qu~· tkfl.'ndcmn' pda ('onvcr).!éncia So'-·iah'>
ra for a da pré' ia eleitoral. p;1ra e' 1tar ~~entrega ver 
I!Onho'a d1' guH·rnn d<' R10 ao tn<lllo"o Chaga,, 
Crcrruh que nn"a prop<hta ,•ra al'l~rtada: o \.10B 
apre'\'lltaria "'' únkn F'tmln. onde ("<lde clc!!cr <' 
I!<" l.'rnador. ~andidatm a. ('andídatn para <.erem 
c'colhido-. pcl<' P'" ,, cm t.'leil.'õc~ direH~'· A_:. u~na' 
dl'H·riam '"r l·nlt'cada-. cm diH'r'o' loca•' c lrcanam 
,nh a fj-.,·:llii'U\'iiO dirctn ck Ngani,mn-. dcmocrátk<'' 
lh' 1 ipo Ot\ H. O l':Jllúidatn '-''C<llhid~ pelo ro' ~· em 
eh:•t<X•, hnc' c direi:!,, de,cria c.Jcpo1' -.cr raulrcado 

' I ' r- d' pela .. ·nn,·cnl,'ào reg1ona . Nn entanto. no a a ~ 
,~,mar ~.·nm '" Chagtll,tao; '""' não <h.'Oilll'C<.'u. 

'·' no"a part reira~o·ãn na C'on' c•u;á<' "-ai.'JOnal do 
\1 DB. fn:nll' l'kitoral ''" frente de oro"5oe ... dcmo
aálll.'<~'· dci\\Hlh'' daw a nu''" ro\lc;ao ~;ohre a 
r:r~'llll.'. F o litcnHl' atra'é' de uma carra aberta ao-; 
l'Oil\en..-innar,, qul· lni hda em pll.'nann pelo dcpura
dtl f~·<kr:tl do R1o de .lanc•ro. Valrcr S1lva. Ela toca 
l'lll ::ti)!Ull1:t'> quc,hk' unpM1antc'>: 
C'ompa nh,·l ru' · . 

( ... ) ,,, ron;a' dcmocrúri~,.·a, nccco;<.Jtam de uma re-

nc,iio llbn.l do' c:unanhn<. c da' ~.ompo,ic;õe~ qul' 
de\ em o' rcahtar pam I.'Oncrclil.armo-. o que tanw 
hu-.. ·am,": .1 umdadc de todas O\ força' democ.:rft
ltca' n:1 lurn contr.J o autonwri.;mo. na lula pela-. 
lihl·rdadc' llcmocr,lllca<.. l:,,a ltua qui.' e no"a c de 
anelo o pm n hm,llcim C'\igc 'omar c organit.ar lodo' 
o' qll'-' o..•,JUo a I<J\ or da dcmocra.:1:l j:l. O funda
mcnral e o lml do rcc1mc de l'\C'C.,,ão. A quc,rão. no 
entanto. n:)tl é Ião "'~npiC\. A qu ... ..,t:lo é politica. Oe
H' 'cr cc.,ncrctuada a p:mir 'h: um pro,grama mínimo 
c demoaá11co a t:ullo h:mpn :t'~,Ulmdo c defendido 
pd<' ~ 1 DB. pelo!> o;eu' 'l'l<lrc' ma h con'-cquenlc,. E<.
~ frenll' p<.'la rcdenuxralil'a~,·ão ,(l 'erá conc~ct~· 
mcme c ter Í\ ada ''-'ndo como programa a Anl,IJa 
1\mpla c h r~·''' ira. liberdade' de nrgan11ação para 
rodo',,... partido' populare-.: ckiçõe' liHe" c d1reta' 
c ( nn..,tituinrc D~·moaáti~·a ~·Soberana( .. ) 

0 1!0\~'TllU milil:n <.kn• 'CT \llh,lituido por Ulll !_!<.\· 
vcrm) prm 1\Óiltl. cieiro pela frente democrática. c 
i.''le rem qu~· rcr um pnvn. qu~· dc\'C 'iCr o maio; curto 
rn"l\el. 'lll'iclo..'lllc p.tra .1 cnnvocat,:c\o de uma Com
tlluintc Livre c Ocm<,cráru:a. ( ... ) 

VI 

EstamO!> dispo!>tos a participar de uma frente que 
REALMENTE sin·a para impulsionar as lutaS .~elas 
liberdades democráticas e pelo fim do governo militar. 
E is!>O o demonstramo~ quando. junto com ~ 
deputados Valter Silva (federal) e Edson Khau 
(cs.adual. d1) MDB car~oca). conversamos. durante 
mais de duas horas. com o general Euler Bentes que 
articula a Frente pela Redemocratização. Não fomos 
para colocar a nossa partic_ipação na frente. ~~ para 
discutir e expor nossas postçõcs. A nossa participação 
deve ser determinada pelo. conjunto de n~~o 
movimento, a partir das drscussões nos corrutes 
socialistas. O general colocou. dados na m_esa, que 
servsrão para uma avaliação ma1s correta das mtenções 
dos membros da Frente. Não discutimos can~idaturas, 
nem projetos de governo, mas a .n~c~ss1dade das 
liberdades democráticas. e as poss1b1hdades de se 
conseguir a unidade das forças e setores nela 
tnteressados. . 

Como para nós, a democracia transcende em mu1to 
a democracia formal. parcial, burguesa, uma frente 
que fizermos com os setores não proletários .é uma 
frente táticn, limitada. que se rompe na med1da em 
que superemos o inimigo com~m. No nosso caso. o 
regime de excessão. Esse fot o centro de nossa 
:Jic;cussãn. Deixamos ao final, uma carta ao generaJ 
Euler. onde expomos nossas posições: 

São Paulo, 5 de Junho ae 1978 

General Euler Sentes Monteiro, 

O Movimento de Convergência Socialista, junto com 
outros setores democráticos, considera da maior 
impllr,ância a lu:a pela democracia plena em nosso 
país. E por isso, qu'ando se começa a discutir a 
formação de uma Frente Nacional pela Redemocrati
zaçào, não poderíamos nos colocar à parte. 

Estamos dispostos a envidar tod~s os esf<?rços pela 
unidade de .odos aqueles que ansesam as hberdades 
democráticas. Isso exige debater, somar e organizar. E 
também um programa politico de unidade. 

Levantamos por isto os seguintes pontos: anistia 
geral e irrestrita, liberdade d~ organ.~ação - sem 
restrições- para todo:. os partidos pobtlcos, aumento 
imediato de salários. fim da legislação de exceção e dos 
aios institucionais. uma nova legislação trabalhista 
que assegure liberdades sindicai~ com direito de ~e 
e de organitação do CGT. hm do atu_ai_ :eg~me 
descricionário, eleição de um governo pronsono com 
mandato de três meses e chamado à formação de uma 
Assembléia Constituinte totalmente soberana e lhrre. 

Uma frente pela democratização é uma frente de 
luta si~nificand'' que os que a ~:ompõem podem. 
ma~tcr sua independência e a utilização de seus 
métodos. 

Esperamos agora que em cima dos pontos 
concordantes entre nós possamos unir as forças e lutar 
juntos para que as liberdades democráticas sejam uma 
realidade para nos<.o povo. 

Rcunircmoo; pro\ímamcnte a Coordenacão N~clo
nal de nosso movimento e nesta faremos uma avaliação 
do diálogo que tivemos. 

Coord~naçan Nadunal do Movimento de Convergência 
Socialista. 

~~~~~ ~~~~~ ~~ 
\ei'SUS 
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Carlos Eduardo Lins e Silva e·o 
compromisso! 

O Clube de En~enharia' do Rio de Janeiro tem 
tradição de luta politica. Mas hoj~ está domina -
do por tmpreiteiros reacionários, que o afnstnm 
do!'t caminhos d~ democracia. (foi isso que o nosso 
repórter afirmou e que irritou Hélio Almeida, de
pulado do MDR. ex-presidente da UNt: e do Ou
be). 

Há 2 anos o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro não participa das 
grandes questões que envolvem a vida nacional. Desde a campanha feita 
em defesa da Engenharia Nacional. na gestão do hoje Deputado Federal 
l·lélto de Almeida, que o clube sô abriga em sua sede pequenas e sono
lentas platéias que, em debates intermináveis, pleiteiam modificações e 
atualizações de normas técnicas. ou assistem uma ou outra conferência 
sobre um assunto especlf1co de engenharia. 

O que tem Impedido o Drgão de maior tradição e representatividade no 
seio dos engenheiros a se pronvnciar sobre assuntos importantes como o 
··acordo nuclear", a construção de ttaipu e a volta imediata do Estado de 
Direito? Que força tem mantido tnerte essa tribuna? 

O Clube de Engenharia há anos gravita nas áreas de interesses dos gran
des empreiteiros, o setor mais afínado com as correntes autoritárias do re
gime. e isso impede uma tom,1da de posição democrática. Com o agrava
mento da crise económica e com a mobilização de todos os setores organi
zados de sociedade civil (ABI. CNBB, OAB, etc.) o C/uoe de Engenharia 
não deveria permanecer calado. Soore isso, ouvimos Geraldo Reis, atual 
presidente da entidade, e o deputado Hélio de Almeida, ex-dirigente do 
Clube. 

P - Engenheiro Geraldo Reis, qual a finalidade do Clube de Engenharia? 
R _ Defender os Interesses nacionais, principalmente os da Engenharia 

brasileira. 
P- Você poderia citar um fato concreto da atenção do Clube em defesa 

de Interesse nacional e da engenharia bras e·ra? 
R - A luta contra as consultor/as mu tínacionais que em 1966 queriam 

tomar das firmas brasileiras essa fatia do mercado. O Clube se mobilizou e 
·conseguimos garantir para a engenharia nacional esse precioso campo de 
atuaçao. 

P - Por que o clúbe, a exemplo de outras entidades crvrs (UAB, ABI, 
CNBB, etc.), não está participando da campanha pela volta Imediata do 
Estadc de Direito? "'.. . 

R _ O Clube estatutariamente é proibido de se manifestar politica
mente. Entretanto, em momentos d.actsivos da história, o clube participou. 
Como a volta ao Estado de Direito é uma aspiração nacional, Inclusive do 
presidente Getsel, eu posso prometer levar à deliberação do Conselho uma 
proposta por uma tomada de posição do Clube com respeito ao assunto. 

P- E a possibilidade de criarmos no Clube um Comitê Permanente de 
Defesa da Tecnologia Nacional? · -

R - Vejo com simpatia, mas não posso garantir que o clube apóie, por 
isso sugiro aos interessados que procurem os órgãos do Clube que estão 
afetos à questão. 

Enquanto que para o presidente do Clube a questão deve entrar em de
bate, o engenheiro Hélio de Almeida -ex-presidente da entidade, afirma 
que o clube deveria há muito tempo estar engajado na campanha pela volta 
imediata ao Estado de Direito. 

"Em 1966. no minha segunda gestão, o então Ministro do Planejamento, 
Roberto Santos, instituiu no governo o "hábito'' pouco patriótico de con
tratar firmas Norte Americanas de serviço e consultaria para realizar traba

' lhos para o Governo. Reagimos e fomos plenamente,r.U.eriosos. O presi
dente Costa e Silva baixou um decreto proibindo a contratação de firmas 
estrangeiras para realizar serviço para o governo quando houvessem firmas 
nacionais habilitadas para tal fim", explica Hélio de Almeida. 

P - Hoje o Clube, es!atutariamente, está proibido de se manifestar 
pcliticamente. O que você at.:ha disso? 

R -Os estatutos do Clube proíbem o mesmo de participar de politica 
partidária, eu creio que a volta imediata ao Estado de Direito é questão de 
/IO!ittra "(/e Interesse Nacional e por isso o Clube já deveria estar partici 
pando dele. 

P - Por que você, então, não faz uma proposta nesse sentido? 
R -Há três meses fiz uma proposta para o Clube assumir de imediato a 

luta pela volta ao Estado de Direito. Foi então nomeada uma comissão de 5 .., .., .., .., 
~ 
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PÉ FRIO 
No fim do governo Médici, Jo'é Papa Jr. - 'empre ansioso 

para aJ!radar quem está por cima- littou-<,e pQiilicamenle à sua 
linha, eto~iando o desempenho do ministro l>clfim Netto. l.o~o em 
sc~uida, quando suhiu Gcisel, Delfim caiu cm dc,graça e Papa Jr. 
votlm1 ao anonimato, do qual sú sniu - cstJUCccndo-se das brigas 
cm resluurantes da Itália e cm aviÕc'i quando, condenando o "re
gime c-;púrio" do pais, apoiou o ministro dissidente Severo Gomes. 
que lambém logo em se~uida caiu em dcsgr~aça. Pedindo desculpa 
pelo mui-entendido e culpando oo.; lhsc<;~ore~ • .lo'é Papa Jr. 'oltou 
a .,er um mero presidente perpétuo da •·ederaçfin do Comércio. 
~e.,c e Scnac de São Paulo. 

Recentemente. o sin~elo pcr.wnaJ:cm eStJUt'<'eu ntr que o Scnac é 
uma entidade apnlitica e ~edeu par1e de suas dependência" para '>e
dinr a campanha de l.audo N:llel. no ccr1e1a de que e te .;cria o 
no'o go,emador nomeado do cslado de São 'Pnulo. Foi fatal: 
l..nudu rodou na coo\ ençiio. compronmdo que puxada de saco por 
parle do Papinha não dá futuro a nin~u~m. nunca deu certo. 

Gelsel d1z que até o fim de sou 
governo vai acabar com as leis de 
exceçio {aquelas que nio dclKam 
nlnguem tazer oposlçio do verdo· 
de). substituindo-as por "anlva· 
guardas constitucionais" (que 
vio por em cana quem fizer opo
sição de verdade). 

El, OPERÁRIOS 
A Ericson do Bras1l te· 

ve. no último exerclc•o um 
lucro liquido de 411.9 m•· 
lhOes de cruzeiros Quan
do forem pedir aumento de 
saláno, bobaoem ficar fa· 
zendo greve por causa de 
15 ou 20%. Pecam logo 
50%. 

SEMPRE A 
D'VIDA 

EXTERNA 
O Banco Mundial já 

anunciou, para 1978179. um 
empréstimo de 750 
milhões de dólares ao Bra· 
sll. E assim, a dívida vai 
engordando e o povo brasi
leiro emagrecendo, pois re· 
solver o c; problemas d91e (o 
povo) r.lnguém (do gover· 
no) quer. 

FIM DO 
PASTO? 

Figueiredo diz que seu 
governo vai ~oltar-se para a 
agricultura. E bom mesmo, 
pois parece que os últimos 
governos voltaram· se total· 
mente para a pecuária: o 
povo está pastando hã 
anos. 

membros, para tratar do assunto e até hoje não existe nada de concreto. 
Aliás, como iá dizia o ex-presidente Getúlio Vargas: "se você não quer re
solver um assunto, nomeie uma comissão de mais de 3 membros. 

P - Por que não insiste? 
R -Estou numa posição muito delicada no Clube. haja visto que sou 

Deputado Federal pelo MDBIRJ. Mas acho que o Clube terminará parti
cipando dessa luta que é de toda a Nação Brasileira. 

P - Você é a favor da criação de um Comitê Permanente de Defesa 
da Tecnologia Nacional? 

R _ Já extste no Clube um Departamento de Defesa e 
Valorização da Engenharia Brasileira que surgiu durante a luta acima citada 
com o nome de "Comissão de Defesa da Tecnologia Nacional". Portanto 
sou a favor da ativação desse Departamento. 

P - É verdade oue o Clube é dominado por empreiterros reacionários? 
R- Absolutamente não[ Isso é uma calúnia dos Inimigos do Clube e da 

classe 

••• 
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sãomiguel, 
linha leste 3 
Roniwalter Jatobll 

R~umo do aplruto anrulor: \laiado ob'~''ham~n•~ p~la mi~. 
~m mnmo. Jacinto ~•• tomandu contai!• com 1 ~ rnJidad~ 
alra•~ d~ j,tqutaa fujtlU ~li\ ruas do bairro ou ou•lndo hi~tórias 
'do rataram~ Ttodoro, num quanu dt ~n\áo. r\ o pr6,imo VenbGS. 
publíca~mo1 mal' um ~phódhJ da no• tia. 

Era certe;a que pai pouco ligava pra os acontecidos em cac;a. Vi
nham as quei~a.,: "Es'>e menino". ele rcsmunga.,.a. Pra mãe: dinheiro 
minguado pra isso. pra aquilo, só. 

- Jacinto, peste! Menino, teu pai te mata! 
Nesse tempo as coisas foram ficando difíceis. Tava vendo que o tra

balho de pai. chegando mais tarde toda noite, pouco adiantava. Até 
que um dia ele chegou na o;ala, todo mundo assistindo novela; então 
disse que eu tava na hora de ir começando 1 trabalhar. cooperando 
com o o;ustcnto da c:asa. Não disse nada. Mãe reclamou que ainda era 
cedo, logo agora que ele tá prá findar o estudo no grupo, espcrasl>e 
um pouco mais, tcrmina'isC o ginásio, que se quisesse continuar o c~ 
tudo. que ro~'e de noite. Todo mundo faz assim, completou. 

Pois, não riquei muito sentido. O lugar da geme se divertir, o cam
pinho, há muito lava cerc<tdo. A con.-.truçào da fábrica tomava tudo, 
cerca de- arame com quatro fio .... farpados. Só se ouvia de longe o ba
rulho de concreto sendo despejado no chão, serras elétrica.-.. o;errotes 
comuns cortando madeira"; enxadao; e pás tinindo de manhã à noite-. 
Fizesse sol ou chuva. Aquilo nunca parava. Crescia ~im. O terreno 
cercado de valetas, lugar de monturos. e-;coamentos de l·asas \ Ílinhac;. 
ajunt~tmento de urubus toda lardc. mudou. Agora, o ronco do' cami
nhõe' de<.carregando, o apito de hora cm hora. avi~ando. A \i la cres
cendo. mudando de cara, o apito avic;ando. crescendo, inchando de 
gente. A fàbrica cada dia m:~is se alargando como teia de aranha, pe
gando o~ viajantes chegados de carteira cm branco, dando '>erviço ao' 
que '>abiam ler alguma coi~a. o apito chamando. ~1andando os mai:. 
antigos embora. fcodoro agoro anda\'a na procura de outro 1 rabalho. 
Algun'> na fábrica. sem ciência de cau'ia. achavam o c;erviço até bom, 
pois de onde eles chegavam, dr11am, não temos nem onde cair morto. 
Pai, agortt feitor, de \Cncta repetia a fala deles a~sim. sem dó. 

Falo as,im porque ,ci. Conheci isc;o aqui, nascendo, nos seu., pri· 
meiroo; tlia-;. Vi, por C'ita h11 que me alumia. um dia na tarde, um ho
mem c;oltar um balde de cimento, cc;corregar no andaime mai., alto, 
cair cm puuetas. abrir o' braço., no ar c o;e chocar no chão com baque 
surdo entre matos. Quis correr pra lá, mas fiquei receoso. Houve 
ajuntamento de outro'> operário'> que estancaram o c;crviço ma~; m'u 
puderam ra,er mais nada Um feitor, Nclito, gritou que podia dcP:ar. 
ele cuidava de tudo. que ros,em trabalhar. não queria paradeiro ali; 
arra'>tou o corpo rx:lcl' braço" .. ujando o mato de sangue c entrou com 
esforço na cono,truc;ão puxando o defunto. 

Corri metlroo,o, nc'>'ia hora cheguei cm casa c;em c;aber fa1cr o qliC . 
Mãe perguntou o que cu tinha \ i'to, tã branqueio. perdeu o sangue 
da., vdac;, encontrou 1\\<;0mbração. a policia te pregou o;u.-.to, i\~o dá 
cm quem 'ó líca na rua nuuando. vadiando. Bem feito. Menino. teu 
pai de mata, 1errninou di1cndo . 

'\iào contei nada . Nunca linha vi,to ninguém morrer. 
De noite, na m~a. lodo mundo jantando. toquei no ac;<.unto. Pai 

tos<>iu, ao,suntou acendendo um cigarro. mãe repreendeu com a<> \i<;ta.;, 
ai pai di.-.,c \'Ui dormir. dei\a de hi<>tóriac; de tranco,o. Deroi.,, ele 
falou que de.,ça .,emana cu não pao,c;a,·a. já linha emprego garantido. 
la começar. ra,<;ado do tcmrx>. no mais tardar. segunda-feira que en
tra. 

Sai rro quar1o. mãe já no la'>tirno de possuir um filho c;ó. Deu' a\· 
.,;m qui'. que quando cu me \i'I\C grande tomava outro rumo. até ca
\3\a. largava tudo. U1 dentro pensei que não, não se preocupasse ... 
taHt desorientado. 

Na cama rc\ 1rc1 por horas, me sentindo que já era homem. f me v1 
m<m homl'm quando veio lit?eiro a idéia de que se pai, mãe, esses VI· 

1inho<; que 'ó vivem chorando mágoas, todos eles morressem, sem rc
moro,oc; drgo: que morram tarde! 

l?ra o quinto ano aqu1 c Já tinha decidido: não queria ser um fco
doro qualquer. 

Compreender as leis fundamentais 
da ecologia significa entender que 
o sistema capitalista é incompatí
vel com o equilíbrio ambiental. 

A Ecologia é uma ciência revolucionária. A compreensão de suas leis essen
ciais obriga a uma reflexão critica sobre as bases em que se assenta a vida social 
e, depois dela, a conclusão não pode ser outra, a não ser esta: um sistema 
económico que se baseia na máxima produção e no máximo consumo possíveis 
é definitivamente inconciliável com o equi/lbrío ambiental. 

Um ambiente fechado não pode explorar seus recursos indefinidamente. A 
terra é um ambiente fechado, com recursos naturais finitos. Diante desses fatos 
irreversivels, a lógica do capitalismo rui por completo. ~ que um sistema que 
se vale da tecnologia sofisticada e . predatória com o objetivo de obter 
maiores índices de produção dp supérfluo para uma minoria privilegiada, em de· 
trlmento da maioria da população (que não usufrui das minlmas condições ma
teriais para uma vida digna), não se compatibiliza com a ciência ecológica. 

É por isso que, invariavelmente, os movimentos ambientalistas de todo o 
mundo são dominados por uma orientação politica de caráter revolucionário: 
eles lutam por uma transformação radical da organização da sociedade, como 
única fórmula para garantir a sobrevivência da espécie humana no planeta. 

Entretanto, a capacidade de absorver críticas e contestações do sistema capi
talista é muito grande. Há dez anos o movimento da contra-cultura irrompia em 
todos os países superdesenvolvidos para, depois de uns tantos meses, ser 
cooptado tranquilamente pelo sistema que. além de acolhê-lo em seu seio, 
ainda auferiu bons lucros à sua custa. Woodstock virou filme, disco e camiseta. 
E o mesmo pode acontecer com o movimento ambientalista. 

Depois de um primeiro momento de susto e pânico (o Clube de Roma, finan
ciado pelas grandes empresas multi-nacionais, chegou a vaticinar a inviabilida
de do capitalismo no célebre Limites do Crescimento), os governos das grandes 
nações capitalistas ocidentais resolveram anestesiar o perigo do movimento 
ecológico, tomando "providências" quanto aos problemas mais sensacionais do 
ambientalismo. 

A tática é simples: a poluição é apresentada como "uma catástrofe que a to
dos ameaça", "inimigo comum de todas as classes", depois, os industriais que 
produziram humildemente assumem parcela da responsabilidade (quem não se 
lembra do patético meia culpa da Federação das Indústrias de São Paulo que, em 
977. divulgou ampla campanha publicitária pelo plantio de 50 milhões de arvores, 

em São Paulo?); todos assumindo a culpa e a tarefa de resolver o problema; 
a solução é colocada como mera questão de clâncla do dever cumprido. Nada 
muda e cria-se uma nova e lucrativa indústria: a dos equipamentos anti-poluen
tes. 

Por isso, é importante que se denuncie esse tipo de "campanha ecológica" 
que tem sido fartamente utilizada nos grandes países do Ocidente, assim como 
entre nós (a CETESB, todos os invernos, divide a responsabilidade pela poluição 
do ar em São Paulo com todos os motoristas, mas não se relere, nem de leve, âs 
indústrias que contribuem com a maior parcela do envenenamento da atmosfera 
paulistana). 

As verdadeiras campanhas ecológicas são aquelas que não atribuem a fenô· 
menos superficiais (tecnologias errôneas, o crescimento demográfico. hábitos 
de consumo, desenvolvimento econômico), o papel de causas da crise ambien
tal, pois, de lato, eles são apenas sintomas. Confundir sintomas com causas faz 
parte da estratégia de se cooptar o movimento ambientalista. Se técnicas erra
das são utilizadas, se a população cresce excessivamente, se os hábitos de 
consumo são predatórios, se os rumos do desenvolvimento econômico são 
deletérios para o equilíbrio ecológico, tudo isso ocorre em função de uma estru
tura social basicamente injusta, dominada por uns poucos preocupados apenas 
com a obtenção de lucros maiores e mais fáceis, sem nenhum tipo de conside
ração com o bem estar da maioria ou com a sobrevivência das próximas gera
ções. 

O movimento ambientalista tem que lutar por uma nova sociedade. Uma so
ciedade democrática, com o poder descentralizado e ligado às necessidades de 
cada comunidade, que atenda aos anseios materiais mlnimos de todos e que 
não se baseie na idéia obsessiva do lucro. 
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por Hélio Goldztejn 

tempo indctcnninado. prendeu c deportou para a Ar
gentina dez canúidaw' de c'qucrda. entre eh~' Hugo 
Blanco. alcn de doi" c\-rnimo;lro' da marinha do eo
\Crno de \'cla'ic:n ,\!,·arado. Etctuaram-<;e tambêm 
centena' d~.· prs'õc' de C!.IUdantt.">. jornalista.; c opcrá
ri<h . 

F.m l'c\·crcuo Blanco c''a'a nu' EUA. Fm lá que o,~ 
conheci c,, ,•ntrc' ''tci. No"o primdro com aro dcu-'c 
na Unhcr,idadc de ~1.·w York. onde Blanco ha,ia 
''du ~o'Clll\'tdadn p:mt uma palc...rra . Falou 'ohrc a ad
mini<;~ntd\o Cancr c 1.llrdto' humano~;. " •.. Nunca 
ante' ~.·m rn~.·u pai' ''' d1rci1th humano' foram tão dc'>
rc<ij")cllado' cumn :tgora: O'i l'amponc'c" rcrdcm o di
rciw de admini'ltrar a terra c:onqui-;tada. o' i1C'Ca
dorco, vêl·m a' l'rnprc'a' c't rangciras voltarem nma
mcnt~.· c:onw duna' de ludo. <:;c C'>la é a prática poh
IIC:H de C<trtcl p;mt direito' humano' nós, o povo do 
Peru. dcl'llllamn\ de \CU\ cxau,tivo<> c~rorço•i' 
(aplall'l<l\ tkmorndm na platcta). 

Bl;~nco é i\\\1111: dircto. oh'>linado. dcfcno;or <.lc um 
Peru utdcpcndl.'llle. 

Dcpnnndo \Úrla~ \etc' de 'cu pai,, o c\ilio não 
con,titui IHl\idadc para C\IC homem \la' a dcporta
.;:\o é pior . pni,, n J.!O' crno peruano cn"otou-o para a 
Ar!!cntina, iog.llldo 111 mão' da junta militar que 
g<)\CfiHI aquele rai ">ur···e uma pcrguma: porque Ar
gl'ntina'! Qu:tl o 'e'' dc'il m real'! 

Preocupado. \'N'u' entrou cm contato com .. ua 
mulher. Gunilla Bcrglund, .;ucca, 't\'cndo cm 1 ima. 
Peru. fnmbém ela não c;ahe nada 'obre ele. Segundo 
Gunílla. Rlancu foi pre'o no dia 19 de maio alguma' 
hora., dcr<li<; de ha\'cr panicipado de um programa de 
tele' hão. onde aroiou a coll\ ocação à gre\'e geral. -
•· Oct m~.·mhros da polida '>Ccrcta peruana <:"tiveram' 
cm nu"a c:a'a ;:., quatro c trinta da manhã. e comuni
c..·aram ao meu marido que o mms•.tro do interior nc
cc<.o.;llava lalar C<llll c:lc. Sem c'pcrar rc.;po<ota lc\'aram
no" . 

Néh "·onn:r ... am<h duralllc muitac; horac;, numa 
manhra mutto ''"' de Nova YorJ... Fria me<;mo: quin1e 
~rnu' ahlli'\u dl' ll'rll! Hugo Blnnco, neo;tc' tempo,, 
co,ta\'a llhlrando no aranamcmo de um amigo. cm 
Wc'l ~ide, um humo operário, onde vivem muito' 
llCi!rth. pnrlo-r•qucnho ... enfim toda esta gente que 
ele )!<h ta. Ell• i:: um homem corpulento. com uma '01 
grtl";t (muiltl conhecida pelo' trabalhadorcc; . dc ~cu 
paio;) No colo. carregava o menor de <oeu<> muito' fi
lho,. de um ano .... meio. na-.cido na ")uécia - uma de 
... uas ll'rr:h de C\ilin. E a únka onde ele tem trãnc,ito 
linc (ma' onde ele c tá agora"!). Quando a con\'cr'a 
começou. nc,se domingo, ele toma\a c..-afé da manhã. 

P- Podcrta falar 'ol'lrc o inicio de 'ua' ati, idade~ 
politica,'! Em que contc\lo surgem? 

R - Rem. 'uu pcruanu dl' uma 1ona indí)!rna. 
1nnw llt· queehu:í. {'nmr,·ei a partidpar de mo,imen
to' pnpulun•' de,dl· que era e'tudanle. 

Nr.,ta l>pnc..·a ha,ia uma ditadura militar nu Peru. 
meu irmão e ... ta\a pn.'\U. Por l'Sta rvão tiH dr,de 
t•edu a upnrtunidudt· dt• mt' "rrlaciunar" 1.·nm 3 puli
du l' 111mhí•m com n nw,imentu pupular. 

Qunndu ''''"'a nu wnsndárin partil'ipei dr J!rt''"' 
C\tudnntis t• dt• unHt J!rl''l' ~c.'ral c.'m Ctm.·u. pusterinr
menll' 'iujl'i para u \rJ!l'ntlna r partidpei d:ts lutas dn 

Beneficiado por uma anto;qa geral no Peru. Hug.0 mmirnt•ntu upc.'rítriu. rr:thulha\'ll em um fri~urlfico. 
Blanco. lidc..•r popul<tr U<l' llHI'><.a\ camponec;a<.. rc1or - Era um npl•ri1rin l' l'urnu uutm' npc.'rárin' nus mnllili-
nou a o,cu pai apil' ,·ário' ano' ,de C\Íiio no C\ICnor IUIIHt' l'ctnlr:t ct J!nlpc.' qm• n impl•rialhrncl nnrte-amc-
Voltou para 'cr c..·andidalo à' clci.;i'lc' convocada ... r<tra rkunn c'l:l\a Jlrt'fl:trandn t•m 1955. 
o d1a 4 d"· JUnhcl pdo n:gimc: lk ~lurakt Bcnnudc' llt·,~nt\·adu nll'nll• t•,•ritn l'r<.'U\ a 11 npl•rariadu qm• 't' 
"Voltei para lutar porque nú' n~o re~.·onhcccmc" m:. mnbili1:l\ 3 cnntra " golpe iminentl'. c deposil:n :1 a' 
nhuma <lutwidadc de: um g<ncrno impo,to por um '"a' l''P''r:Jn\·:t' nn l'\Í'rdtn. En lrctantct t"cti 11 l'\t•rc..·itct 
!,!lllpc. l"nmpoul.'o llch <'"~!anamo<. , \ hur!!ur,ia mil• t111l' dt 1 o J!"llll'. 
,·ai nos hrindnr com clcl(;<'lc~ livrt:>~ c dcrn<l.:riltka': P - ,\ que :unhui a parll\.'1f1<1o.'ào dn C\crcito no 
porém. de toda maneira. com a!'. clciçl'lc<. abrc-'c um j!Oip~.· dl' '5'! 
procc..,o;n onde cxi<otc nfenoc; rcprc-..,ãn c nm a' po"ihi- H - O ,.,i:•rdtn. l"ctmn Indu e\i.'rdtn, é uma in,ri-
lidadc'i de dr;;cu .. ,ào c debate" . ruiç:ín ai:ub para dl·h·nth-r a da''" dnminanh.·. lima 

Por enquanto. para o rcgiml' de Bcrmudt.''· parc..·c \l'/ cm r•ai)!n. t•,ta d:l'W apcl;~ au ,t•u partidn ar-
não haver c'paç<l flarn lidere' 'crdadciramcntc P<"'Pll- madn. 
I are-. c<lmo Hlanco. •• E'tt· l!etlpt• pudl·ria 'l'r <'' iladu 'e a' ma"'a' P""''u'-

Corn Ulllól dh ida QUC' <õObc a mai' de I bilhão de: dô~ 'em urna tlin•\·ãct indl•pt·ndrnlt•. mas cnmo e...la\am 
tare ... a ditadura pcrunna 'iu-'"' 0hrigada a ctm.:cdcr 'uhmelida' tw pl·rnnhmn t• t•umu acredica,am nu pe· 
ani•aia c con\'o.:ar de•<:"<'' no pai'. \ 1o..to a 'lia h'lal rnni,mn. fui ,,.,,,íH•I qm• t.·,lr a' frea,w. 
incaraddadc dl' admini..,trar a nal.'àO. Situa~ão que lc- lll·tmi' du ~ulfll'. partidpt.•i na rrm~ani1a\·ãu do 
\OU o Per is a hanc..·arr ora. mn\ imt•ntu CIJH•rárin dt.• turma clande,lina. Po,trrinr-

Ao m~.·,mo lcmpo, ohc<.kcendo o Ft\11, o tzovcrno menlc n:~rt•,wi 1111 meu pni' undt> "'lhe trahalhandn 
decretou um aurn"·nto de 6QO'o para O'i gêncroc; de pri· t•m t'úhrk:l\ dt• l.ima ati.' a ramu'a 'i-;ita de Nhon 
mcir.t ncccs.,ida<k. Como cono;equênc:ia ao; Central\ na (>pcu:u l'r:l u \Íl't•-pn•-.idt.•nf(.• doo; EliA - unde fui 
Sind1cai' chamaram a população a uma greve geral rN·rhidn c um 'ietlt•ntu' munift•,taçi•e' contrárias à sua 
que parulitou pra11camcn1c lodo o pai~. A diladura 'isiln :w 1•cru. 
em uma mo,lla de que o,cn l.'\lCriClr pode o;cr bem pc· O ~,tnH•rnct, l'm rt'r>rc,úlia. inidnu uma pero;e~uiçãn 
ngoo;o, l'ccJtnu Ioda' puhll~o·a~·oc., indcpendclllcc; ror runtru n.. CIJ)Cráriu ... fiH' qu<' me r<'fu~iar em Cutcn 

Às três da madrugada, o telefone tocou. Era uma ligação ines
perada, dos Estados Unidos, no dia 27 de maio. Um dos compa
nheiros da sucursal de VERSUS, nos Estados Unidos · com uma 
voz preocupada · me perguntava a respeito de Hugo Blanco, um 
dos maiores lideres populares da América latina, e que eu tinha 
entrevistado, algumas semanas atrás, em New York. ccVocê tem 
noticias de Blancou, <cOra, sabemos apenas que ele, mais uma 
vez, foi deportado do Peru,. ((Sim, mas acontece que ele está de
saparecido!,, disse nosso correspondenteu. 

Mas quem é este personagem de no~sa história? 
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undl' nw im•ctqmrci 1111 mO\ imenlo c~mpon~' que. 
nc,tt.• nwml'ntn , lutn'a pur rehindicaçõe, mínima ... 

J> - r:m 4111.' ano"! 
R - t'ní em 1958. Comccri a trabalhar no campo e 

na nrJ!UnitO\'àn 'indicul dn mo' imento camponh. ()., 
camp••nc't''> linhum uma rehtção wmi-feudal de lrabn
lhn. nu wjn, • .., l>rnprletilrio' de latifúndio nrrenda
\lltn um llt.'tJU<'IHl r>cdii\'CI da terra para n camponês. 
t:m trctl':t co;tr' tinham que trabalhar de 14 a 15 dia\ 

du mh nn hllifúndío. o, camponeses luta\'am pela di
rninuiçiin dn número de dia'> que teriam de trabalhar 
parn n patrsin. Al~m di\tn, O\ .. terrateniente!t" apode
ruvam-... e "'" planlaçõe,, t•ultivadas nas ferra\ arren
dada.,. 

P - Qual era a relação cmre governo e camponeses? 
H . A' aut~~ridnde'> iJ<tnoravum totalmente o cam

pculê,, IJ!norundn tnlalmenle a lei. Não reconheciam 
.,, ,indil'atn'o, an t·ontràrio, os latifundiários ordena-

'am a' auturidade' para encarcerarem os dirigentec, 
'indicai,. 

o, nmpon~t'' optaram por ou&ros métodos: mobi
lil.ação de ma"a'· concenlraçõe,, ~re\h, e in,asão de 
terra, . 

O J<tcnernu inirinu a repre.,.,ão armada, o campeo,i
natu re .. nheu, democraticamente oq~anhar comitê, de 
defe,a. Fui nomc.'adn. pelo' camponese,, or~ani1ador 
de,cc me" iml·nto. 

Jnfeli1mcnte não hnu'e um partido dos lrabalhado
rco; nn Peru . Ape,ar de..te mo,imento contar com ct 
apoin dl• npc.'rárius ~ e'ludanle!'. de todo o Peru. que 
rulillmlm 'ária' J!re'"' em apoin ao campl'Sinalo. 

Tudo i-.to foi de..articulado pois ruio houve um apoio 
canuli1adu de Indu u povn. Pur isso ficamos ilhado~. 
nnr i'I'IU l'cuno' ma .... a~.·radn,, 

O muvimc.'nln que iniciou-se em Chaupimayo, foi 
um l''\emplo. As lições dele foram escritas com o suor 
e 'IIIOJfU<' d(• milhnre'i de camponeses. Mas, como eu 
diS'Il' anteriormente, fomos massacrados. Os cár<'eres 
ficaram chein'i de prisioneiro') políticos. AIJtuns roram 
'"eliminado'". ou \l'ja. foram morto!> nas prisões ou 
lutando. 

Ma'i foi uma derrota relativa pois o governo não \e 
atre,eu 3 deHiher a terra a !teus antigos patn)es. 
Sabia que tsto poderia se co•\erter em uma ~rande 
in urreição da' ma~;,as de <'aráter incontroláHI. 

Até hoje 3' temac; de Chaupima~o eSJão nas mão<. 
do' campnn~~. 

•·ui pre~o em maio de 1963. As aburações 'e mani
ft·,taram de,de u primeiro momento. Foi um tribunal 
militar que \l' encarrCJ.!OU do processo. O jui1 era um 
oficial especiali\ta em diriJ,!ir matanças e os membros 
do tribunal lamhém eram autorl'' inlelttluais de mui
tar, chadnao,. Pediram a pena de morte para mim, mas 
de,idu 11 'nlldariedade nacional e internacional acaba
ram me 'entenciando a 25 anos de prisão. 

Ape.,ar di\IO a campanha de solidariedade conti
nu•m. tanln no paio; como no exterior. Bertrand Rus
-.cl. ht111c l)eul'lcher, Jean Paul Sartre e vários inte
lecluni1\ 'e uniram na umpanha pela anistia. Acaba
nun me devolvendo a liberdade antes do cumprimento 
du pena. 

P Nesta época estava no poder o governo de Ve-
lasco Al"arado. Poderia falar '>Obre as reformas im
tituidao; por c-.rc governo. De que forma isto alterou a 
vida dos çarnponc'c' c por que surge este governo'? 

• R - F: óhviv, 1111~ o. go"erno de Aturada linha 
uma politica llem cl!ffrt>m·uut:t da que fw à .-ab(l ·:m 
<:haupima~n. O nbjetho primordial de Aharado era 
o de ml'lhnrar n llem e...tar ~l'ral do o;islema capitalio;ta 
no Peru. O bem htar dos camponeses e lrabalhadorh 
, ·iria em 'l'J!undo lu~ar. -

f:lr~ queriam que eu particip:b-.e do regime. apoian
do·fh comn haviam feito outroc; lideres populares. 
Ma' eu compreendia que niio se pode iludir a' mas~a .. 
em uma l'nndução que não -.eja sua. do<o próprios tra
balhadnre!'., C por mai'o "prof.!rt'SSÍSta,. que fO~SC este 
~;tnvernn a participação das mac;c;as era pouca ou ne
nhuma. Resoh i rr.:u.;;ar o con,ite de participação. 

('om re .. po,ta. o govt>rno .. progressista .. não me 
dei,ou \llir de l.ima. Não queriam que eu re~ressasse 
an campu. Quando houve uma ~reve de mineiros ele~ 
me detiveram e quando houve uma J.!reH nacional dos 
prore.,son•o, fui novamente detido e deportado para o 
Mhil'n. 

l)o Mhko fui a Ar~entlna com a intenção de ficar 
perto do Peru. Om mêo; depois de chegar a Argentina 
rui detldc~ fkando enl·arcerado durante três meses c 
mein. Stu da prhão argentina e imediatamenh.' fui 
deportadn ao Chile. 

ChC$!0 ao Chile durante o ultimo ano do f!O\'erno 
da llnidnde Popular. f.-.te ano roi muito importante 
para mim. pude 'er e'periência'i interessante~ do' tra
halhadores chilenos, pnr e\emplo: quando o' traba
lhadorl'S tomaram dhef"'as fábricas e. '>imuhaneamen
tl' • .,, campone,es toma,am as terras. Isto era feito 
em o,Í<;Iema de auto-J,!estão, os ~cpoblador~·· o~ani
la\am a dio;tribuiçio enquanto o., trabalhadore' orga
niz.a\nm o transporte. 

f:,tr~ ... e~ures OrJ!anilaram também comit~ de defe
\11, ~mamente o goHrnn· apoiado nos partido da 
Unidade Popular frearam este proces<oo, com i~;to o' 
'etore' ponulare' ficaram deo;moralizados. 

o, 'etcm.'' da da,.,e média passaram à direita ao 
pern•ht.'rc.'m que a e.,querda não lhes oferecia uma so
luçlio daru. Creio 'er eo;le o principal motivo do su
l'l''"' de um ~olpt• de direita. 

P - Cono,idcra que C'>IC golpe da direita não leria 
ocorndo ~;c a Unidade Popular apoiasse es1e~ sctorcs? 

H St>rlil dift•rcnle se houvesse urna condução 
l'On,c.'qtsente pnra us maso;a ... Uma condução que act 
invl-!t dc frear soubesse e~;timular os avon,·ns dos Ira-

balhadore,, Para que as conquistas fica<>\em em .. uas 
mão,, ou seja. paru que elh, os trabalhadores. li\~
'em o controle do, meio' de produção e de di,tribui
çiio e desen,ol\ec;sem \CU\ órf,!ão ... de defec;a. 

O que ocorreu é que ooc órJ.!âns de defec;a surgiram 
dr maneira ewontãnea e de rorma desor2ani13da. 

Para citar um t'\emplo: o' 'oldado\, em \UI maio
ria. "'to' am contra o golpe, .,e esti\fiWm OIJ!ani,adoo; 
e \inl·uladc" cum "' outro... organi .. mo' popular(.'' pu
de~iam ler impedidn n golpe. 

E e'idenll.' <JUe n J!Oipe fatalmente ocorreria ma' 
..,cria um ~nlpt frac3,,adn com a burgue.,ia totalmt•ntt• 
dc.'bilitadu no a'pet•to ecnnõmico e militar. e n pnvn 
'"iria J'nrtalt.•l·ido em ambo' O\ ao;peclo\. Para isto ne-' 
l'l'"ila\·a-w uma t·cmdução popul3r conwctilenle t' nün 
aperta' umu "iimpalia pupular. 

P - Por que você f'oi parar na Suécia? 
R - Oepoi" do golpe de Pinochet, o t!nico pais que 

me aceitava era a Suéciu. Então fui para a Suécia. 
Em 1975, houve uma anistia para os deportados do 

Peru. Pude regressar ao meu país e me incorporei à 
Confederação de Camponeses do Peru. como 
membro do Comitê Executivo. Depois de nove me~'> 
fui no,amente deportado para a Suécia . 

P - Como desenvolveu suas atividades politicas 
ne.'>te curto período no Peru? Considera que o 
campcsinato avançou. vi~to que pao;o;aram por uma 
'C\pC'riência de rcrorma<o? 

R - A ~ituação pouco ou quase nada ha,ia 
mudado. O imJ)frialismo continua'a a desempenhar 
um papel importante na nos!>S economia, continuando 
a orientar no,o;a economia ao interesse das grandes 
companhia' l' não aos interesses do povo peruano. Se 
houve a'anços da classe operária e do 
campe.,inato, 'e hou'e maior liberdade isto se deveu 
exclu;,i"amenle às lutas das massas. 

O campesinalo continuou a lutar permanentemente 
pela terra. 

A reforma a~rária, conquistada em parte antes do 
l(overno reformista de Alvarado, era algo sentido 
concretamente. Tornava-se dara a necessidade da 
burJtuesia proporcionar um governo reformista. Pol' 
outr<l lado, a consciência antiimperialisln hlwia se 
desenvolvido grandemente. 

Comei.·amos a reorgani1.ar os camponeses. Esta 
reorJtanitação irritou o governo que dizia ser o único 
porta-H)/ le~llimo das massas, o único capaz de 
lderender seu'> Interesse'!.- & 

Aharado era um proscelitista. Fez dema2o~ia 'íObre 
a reforma a2rária. Durante seu governo '"r~iram 
lema' como: c~A terra é para quem trabalha» ou 
<ccamponê~. o palrão já não comerã a tua pobre7a••· 
Colocaram como símbolo o Tupac-Amaru que havia 
'lido dírif,!t'nle de uma ~belíio india na época do., 
espanhói ... 

Se declararam an&iimperialistas. fizeram aiJtuma' 
nacionaliiDÇÔC.... Quanto a reforma agrária: e certo 
que este J!O\erno, que já passou para a hbtória, 
consc~uiu abolir qua<>e totalmente o latifúndio do tipo 
c;emi-feudal. Ma., a terra não está nlb mão., do 
camponê!t. o que sucede é que as terras nacionalizada' 
estão 'endo dirigidas por burocratas, en\iado.;; pelo 
~overno, ainda que teoricamente se chamem de 
Cooperativas. Por isto que a produção a2ricola caiu. 
Ma'i Isto j6 ~ história. Ao imperialismo quando não 
lhe convém mais um tipo de governo, troca para 
outro mai., adaptado às necessid3des del>tes ~etorcs. 
Em 68. dc,·ido à~ necessidades conjunturais da época 
subiu um ~overno de caráler reformista, agora este 
governu já foi trocado por um governo <mormah• no 
Peru. 

Não sei o que o atual JtOverno fará sobre a dhida 
contraída durante o ~O\'erno de Aharado para paRar 
as nacionali,ações. fo~tão num beco 'em saida. O 
correto seria que não \c.' paJta'...e mais nem um centll\Cl 
pt>las nacinnaliraçõe,, mas não 'erá el>te J.!OHrno que 
nem reformío;ta é. que fará i'co. 

P - Como interpreta a queda do governo de 
Al\'arado? 

R - De,ido a cri'e ttonômica do capitali.,mo 
mundial que como consequência agra,ou a cri-.e 
pcrmanence dos pai""' coloniais c o;emi-coloniai,. 
A.,,jm como o patrão de-.carreg~ sua cri'>e .,obre o' 
operárith, o imperialismo descarrega sua crise sobre 
o' paí'h colnnlal' ou scemi-<:olonjais. Por isto lro<'am 
de f(enerai'l. 

O J!Overno atual tem neçessidade de pressionar a' 
ma .. sas economicamente. E um verdadeiro ataque. 
Paru conseJ!uir isto é obrigado a retirar a!- liberdades 
democrúlicas. 

Mesmo 1l'>!.im, devido a sua incapacid3dc.' de 
administrar o pui~ vê-\e obrigado a chamar eleições, 
passando o recibo da ban(':Jrrota para oulru\, 
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LIBERDADE PARA O BRASILEIRO FlÁVIO KOUTZII LIBERDAOF: PARA O BRASILEIRO FLÁVIO KOl'TZII LIBERDADE PARA O BRASII,EIRO FLÁ 

~~eu estava nua, 
maos e pá atados,· 
e eles comecaram 

• • -a JOgar Cigarros 
sobre meu corpo: .. 

Uma história dos cárceres argentinos 

ASII.EIRO FLÁ VJO KOUTZII UBEROAOE PARA O BRASILEIRO f' LÁ VJO KOUTZII LIBERDADE PARA O BRASILEIRO FLÁVIO KOUTZil LIBERDA 

No dia 14 de março. de 1978, 46 
presos foram massacrados na pri
são de Vila Devoto, em pleno cen
!ro de Buenos Aires. Explicação 
das autoridades: era um motim. 
Depois, nada mais se soube, nem 
mesmo se os mortos eram ho
mens, mulheres ou crianças. A 
população penitenciária da Vila 
Devoto é, em sua maioria, femini
na. Exilada na França hâ algumas 
semanas, Norma esteve presa du
ran:e mais de um ano, de outubro 
de 1975 a dezembro de 1976. Nor
ma, hoje em Paris, fala da tortura, 
da vida cotidiana em Vila Devoto e 
da resistência das prisioneiras, e, 
para concluir, pronuncia estas 
incríveis palavras: ccFoi uma expe
riência muito, muito rlcan. 

Nós somos três mulheres a 
escutar: Carmen, chilena, Maria, 
brasileira e Evelyne, francesa. Ao 
mesmo !empo horrorizadas e fas
cinadas por cada uma das palavras 
ditas duas vezes, por Norma. em 
espanhol , depois traduzidas por 
Carmen e Maria. Palavras que fa
lam de tortura. Nãc aquela tortura 
clínica e abstrata, por ter sido fria 
e ~ecnicamente detalhada nos rela
!órios da Anistia Internacional, 
mas a tortura que suportou em seu 
corpo e da qual reconstitui com 
minúcias cada detalhe, cada fase, 
cada instante. Nós três, o que bus
camos de nós mesmas através 
des:e relato ? Que horror e que 
fascinação ? Que atroz curiosida
de? 

E com que direito lhe arranca
mos es:as palavras, a obrigamos a 
reviver seu pesadelo ? Mas Norma 
não quer se calar. ccDepois que 
es~ou aqui, na França, tenho a 
impressão que é irreal, que isto 
nunca aconteceu. Mas agora que 
es!amos aqui, todas as quatro jun
~as a conversar, tudo se torna no
vamente realidade. E precisamos 
saber que é uma realidade para 
poder lutar, para reagir contra 

isso. Se não falamos, se nada di
zemos, tudo se transforma num 
enorme fantasma. Reviver destrói 
os fantasmas para recolocar os 
fa~os na realidade. É preciso fatos 
precisos, nomes, datas para que o 
medo deixe de ser abstrato. E 
en~ão podemos combater». 

No dia 11 de maio de , 97§, às 
três horas da manhã, Norma ccde
saparece" com Flávio, seu compa
nheiro. É antes do golpe militar, 
sob o reino de lsabelita Peron. A 
Argentina está sob o choque do 
terror dos «Três A» (Aliança Anti
comunísta Argentina), uma espé
cie de Ku-Kiux-Kian sanguinária, 
oficialmente apresentada pelo go
verno e pela imprensa como um 
grupo de extrema-direita em luta 
contra a extrema-esquerda. Na ver
dade, todo mundo sabe multo bem 
que os 11Trê's A» agem em cumpli
cidade com a polfcia e o exército. 
«Os jornais, diz Norma, sempre 

·dizem que os cadáveres na rua são 
as ações dos l< Tr§s A». Na provín
cia de Córdoba, eles apareceram 
em tras ou quatro automóveis 
brancos com luzes no feto, mata
ram duas dezenas de pessoas, sin
dicalistas, em suas casas, que 
incendiaram após terem enforcado 
as pessoas com fios elétricos. 
Eles se consideravam proprietá
rios da rua e da noite e é por isto 
que faziam esta provocação de 
automóveis brancos com luzes no 
teto para que fossem imediata
mente identificados como os« Três 
A». Antes de serem mortas, as 
pessoas visadas recebiam amea
ças pelos jornais. Podiam ler nos 
jornais que eram visados e depois 
isto acontecia. Eram mortas. 

Quando os homens, em trajes 
civis, armados de metralhadoras, 
vieram prender Norma e Flàvio du
rante à noite e os levaram em 
automóveis após lhes ter coloca
do uma venda nos olhos, Norma 
logo pensou que se tratava dos 

11Tr$s A>>, sabendo bem que é a 
mesma coisa que a polícia, a tal 
ponto é forte o mito desta organi
zação do terror. uEstou deitada no 
chão do carro, os olhos vendados 
e eu não sei onde me levam. Faço 
esforços para seguir o trajeto, que 
será muito curto. Tento me refor
çar psicologicamente me persua
dindo que conheço o local para 
onde estou indo e que este local é 
o quartel geral dos bombeiros que 
fica em frente a casa de uma ami
ga. Ela e eu seguidamente nos 
dizíamos que este era um local de 
tortura. Então, durante todo o tra
jeto, imagino que é para lá que 
estão me levando, quero acreditar 
que é lá, que seja um local conhe
cido, para eu ter pelo menos uma 
certeza. Bem mais tarde, finalmen
te eu soube que era para o depar
tamento da polícia federal, nada a 
ver com o que eu imaginara''· 

Ela sabe que lá, não importa 
onde seja, será torturada. «Primei
ro, sentam-me numa cadeira e co
meçam os choques elétricos, a 
upicanan, enquanto perguntam 
meu nome. Eu estava absoluta
mente paralisada. Não falei porque 
não podia articular uma palavra e 
eu os escutava dizer cMas o que 
está acontecendo ? Por que ela não 
diz seu nome ?> . Depois me solta
ram e pegaram o Flávio. Comecei a 
escutar sua tortura, seus gritos. 
Durante todo este tempo, eu não 
sei quanto tempo mas eu acho que 
isto durou muitas hQ.{~S, eu escu
tei seus gritos, seu sofrimento e 
eu a sentia pior que a minha. Mais 
tarde, eles me levaram para uma 
sala e me mandaram ficar nua. 
Imediatamente senti que seria me
lhor não deixá-los tocar-me e deci
di despir-me eu mesma. Eles fize
ram brincadeiras grosseiras sobre 
meu corpo, minha calcinha e me 
colocaram em uma cama que tinha 
o cheiro de Flávio. 

Eu estava nua, mãos e pés ata-

dos, e eles começaram jogando 
cigarros acesos sobre meu corpo. 
Depois, começaram a tortura sis
temática. Havia oito a dez caras, 
os mesmos que tinham nos pren
dido. Não sei quanto tempo isto 
durou porque se perde completa
mente a noção de tempo." Houve 
primeiro três <cpicanas» ao mesmo 
tempo, uma no interior das coxas. 
que são muito sensíveis, dos 
joelhos às virilhas e diretamente 
sobre o clitóris; uma outra per
corria todo o corpo e o rosto; a 
outra, os seios. Havia dois tipos 
de intervenção: os que provocavam 
e torturavam, e uma voz que vinha 
de longe, calma, serena, que fazia 
as perguntas, sempre as mesmas, 
muito precisas. Eu respondia que 
não sabia nada. Pensava muito. 
NUNCA TIVE A CABEÇA TÃO 
CLARA E SENTIA UMA FORÇA 
FfSICA ENORME. EU TINHA MUl
TO MEDO DE VER MEU CORPO 
DESTRUIDO, mas eu prestava 
muita atenção ao que eles diziam, 
à pergunta feita. E estava certa de 
nada dizer sobre o que queriam 
saber. Eram perguntas sobre 
pessoas, camaradas, e a força que 
eu tinf1.a era a imagem destas pes
soas em minha cabeça, durante 
todo o tempo: 

Depois, eles pararam com as 
tr~s «picanasn dizendo: cc Tu não 
queres falar então vamos intensi
ficar a tortura>>. Neste momento, 
eles utilizaram uma outra «pica
na», diferente, que penetra na va
gina, enquanto me diziam que de
pois disto não poderia mais tet 
filhos e nem sentir prazer. Nunca 
perdi a consciência nem o contro
le. Também tentei ficar calada, 
não gritar, porque eu gritava todo 
o tempo. E eles perceberam que eu 
controlava, ainda naquele momen
to, a situação. Então me deram 
choques na cabeça e foi pior do 
que todo o resto. Flávio, no quaF
to ao lado, escutava tudo. Lembro 



que quando me aplicaram a uplce
na•> na vagms eu me ergui tanto o 
horror e o medo. e eles disseram: 
uEsta filha da puta ainda vai aca
bar gozando com a picana,, E, ao 
fundo, sempre a voz doce. calma, 
que contmua a mterrogar. E m& 
ameaçaram com outras torturas 
ainda piores, como no Brasil. Na 
América Latina o Brasil é o mode
lo da tortura». 

E o fim. O corpo inchado. O 
policial que s tenta violar, e duran
te quatro ou cinco dias sem be
ber nem comer, nem dormir, no
vos socos, e os gritos de Flávio. 
Flávio que ela conseguira ver atra
vés da venda, sangrando, um sr 
ausente, o corpo Inteiro em ferida 
pelas repelidas upicanasu. «O que 
é terrível é o odor da tortura e os 
gritos dos militares enquanto eles 
torturam. E, ao mesmo tempo que 
escutava seus gritos. owia os rui
dos da cidade. Eu me sentia num 
submundo no meio da cidade. Ha
via também barulho de pratos e 
pensei que estávamos ao lado de 
um restauranten. 

Ao fínaf de uma quinzena de 
dias Norma foi transferida para a 
orisão de Olmos. Depois. após o 
golpe de estado, em outubro de 
976, para a Vila Devoto. ccA situa

ção se agravou. !:ramos 60 prisio
neiros quando chegamos a Olmos 
e passamos s 250 após o golpe de 
estado. Vimos chegar quantidades 
de mulheres que contavam coisas 
terríveis. Algumas estavam no 
oitavo mês de gravidez e tinham 
sido torturadas ... Mas é sobretudo 
de Vila Devoto que Norma quer 
falar. Com seus 900 prisioneiros, 
••Vila Devoto é a ínstituição onde 
eles estão aplicando UM PROJE
TO COERENTE E CIENTiFICO DE 
DESTRUIÇAO cotidiana das indivi
dualidades··· 

••Eu estava nuff' pavilhão de 25 
mulheres. Era um quarto com beli
ches e apenas uma pequena jane-

la, multo al:a, pela qual não tinha
mos o dlfe1to de olhar. Em um 
canto da peça havia três buracos 
para os 1:Jsnheiros, abertos, sem 
possibilidade de intimidade. Hav1a 
um grande vidro pelo qual as guar
das podiam olhar do exterior. Do 
outro lado, havia três chuveiros e 
uma única p1a para lavar os pratos 
e a roupa. Estávamos todo tempo 
expostas a qualquer pessoa, não 
podíamos conversar em voz alta 
nem cantar porque poderíamos ser 
punidas. Ficávamos fechadas lá 
durante todo o dia. sem espaço 
para caminhar, apenas para co
mer. Mas nós tínhamos trazido de 
Olmos uma experiência de vida 
comunitária muito rica, e eu penso 
que. numa situação como esta, 
nos tornamos muito criativos. 
Esta foi uma experiência muito, 
mas muito rica ... 

Uma resistência se organiza. 
Visto daqu1 isto pode parecer 
pouca coisa Mas é enorme quan
do se pensa a pressão constante 
exercida sobre estas mulheres. 
(<Havia um ângulo entre o corredor 
das toiletes e as grades, um ângu
lo bem pequeno onde o guarda (a 
guarda ?) não podia ver. Lá, duas 
de nós, enquanto a terceira cuida
va, por rodízio. faziam ginástica. 
Lá também líamos livros que con
seguíamos Foi lá que li Tolstoi 
pela primetra vez. Fazíamos t'Bm· 
bém discussões sobre os livros 
que líamos e uma informação se
manal que circulava a partir dos 
jornais que-recebíamos durante 
um certo tempo. Através destas 
poucas notícias. tentávamos fazer 
uma interpretação da realidade e 
foi assim que seguimos a eleição 
de Carter Escrevíamos as notícias 
em pequenos papéis de cigarro 
que escondíamos porque era proi
bido e havia todo tempo buscas 
muito violentas feHas por um gru
po de mulheres de um grupo espe
cial, treinadas militarmente e das 

quais os jornais elogiavam sua de
dicação patriót1ca. Elas entravam 
gntando muito alto e nos chama
vam uma a uma, nos obrigando a 
nos despirmos. Tínhamos decidido 
resistir, e a resistência consistis em 
não tirarmos nossas calcinhas . 
Queriamos preservar algumas par
tes de nosso corpo. As que se 
recusavam eram levadas â cela do 
castigo com o risco de serem no
vamente torturadas. Eles ouscam 
todo tempo a subm1ssão e a perda 
da individualidade. É um sistema 
cotidiano, de cada instante, de to
dos os gestos. Havia outras coi
sas em cima das quais nós resis
tíamos: lavando o quarto para ten
tar melhorar as condições sanitá
rias: fazendo exercícios de imagi
nação e de orientação porque 
tínhamos notado que perdíamos a 
memória e a mobíldade física, os 
reflexos; inventávamos jogos de 
adivinhação que tinham relação 
com nossa situação e com o exte
rtor. Proibiam-nos de cantar mas 
faz/amos coros, bem baixinho, e 
ensaiávamos durante as raras re
creações. Derretíamos a gordura 
da comida e, com migalhas de pão 
e um pouco de açúcar, fazíamos 
pequenos doces para nossas famí
lias. Fazíamos também esculturas 
em miniatura com as migalhas e a 
cinza do cigarro e as dávamos às 
camaradas de outros pav'lhões. As 
que sabiam falar outra I 1gua ensi
navam às outras. contávamos fil
mes e dizíamos: uEsts noite vamos 
ao cineman. Para nós, era impor
tante fazer esforços para não se 
deixar engolir pelo sistema, não se 
deixar destruir como eles que
riam». 

Norma foi solta no dia 23 de 
dezembro de 976. Ela passou 20 
meses na prisão, apesar de ter 
sido beneficiada por um . . . três 
meses após sua detenção uEu sai 
às oito horas da manhã com meu 
pequeno pacote de roupas com 

todos os outros pflsloneiros. Era 
uma 1mpressão multo forte. Sentia 
o ar, o sol, e isto dava uma enor
me sensação de wda, como se a 
vida me ,1fingisse. Entro num café 
para telefonar e percebo que os 
telefones não funcionam mais co
mo antes. Então, percebo aue o 
tempo passou. Depois, encontro 
minha mãe e minhas irmãs e a 
primeira coisa que faço é tirar toda 
a roupa, porque as roupas da pri
são tem um cheiro especial da pri
mo se lavadas com frequ6ncía. Ti
nha consciência de que devia par
tir Imediatamente, que não podia 
ficar na Argentina. 

Três dias depois, Norma parte 
para o Brasil onde ficará um ano 
para tentar libertar Flávio. que é 
brasileiro e que continua, ainda 
hoje, preso sem ter sido julgado. 
Ela abandona o Brasil, onde é 
ameaçada, perseguida, para se re
fugiar na França. E nós lhe faze
mos uma última pergunta: que 
fazer, que podemos fazer. nós 
aqui, contra este terror que existe 
na Argentina ? ((Fui a Genebra 
onde visitei as instituições que 
tratam dos direitos humanos Sua 
ação é muito limitada mas. de 
qualquer forma, é preciso denun
ciar o que acontece através destas 
instituições e da imprensa. Mas é 
evidente que o governo argentino 
não cederá lJnquanto não for atin
gido em seus interesses econõmi
cos e não ficar politicamente isola
do. E todos os paises se mantém 
silenciosos sobre a Argentina por
que há interesses económicos 
Internacionais em jogo». 

Tradução de 
Letãnia Menezens. 
de uma reportagem 
de Histoire d'EIIes , 

publicação de 
companheiras feministas. 

editada em Paris 

.,. ·~1 .. -. . ., .• } :r : ..•. ·' ...... ,,., . ~r. .... ....-;:- ' .. ·'~'~...t~~cl:;••.:··!J····· . :...- ,' ·~<(..''. ~ 
(.1 ~ ~sg-, ;, ' "" • ~ • • •, :• "'"' • '> :: .~ o ·~· ~. ,-~ -~ '• _.,.,........r:~ •I • .-....r•,. ·"·\~-I.... ii; 

\ei"S\IS 
25 



. . . 
- 4 •• .. 

Sobre o uCa.,o t\ldo Moro» 

OS S()CIAUSTAS E O 
T•:RRORISMO INOIVIllUAL 

Com O\ exéqu iac., ofi ciai~ pela mon e de Aldo 
Moro. cm que o f') róprio Papa eqcvc prco;cnre. 
te rm inou O CCICbl C CH\0 <(UC mobililOII a atençãO da 
o pin ião pil bl ka europeia. c :ncsmo 1\I und ial. 
dura nte qua,~· 6(1 dia~. 

~tanifc~ta~·õ~.·-; de rua. grc"e" cxponránca., do 
~1 ovimen t<' Opcrúri'' · dcclaraçôec; dra màtic:h 
~uccdcndo·'iC a urn r itmo não mcno., dram;ilico. o 
funcrd a qu(', por e\prc,,a vontade de \.toro, não 
c:omp·treccram membro' do Go"crno , nem do 
Part ido de que ele era Prcc;idcnre- o epilogo de um 
dos mai<o a udacín'>n' ca'o" de e ucrrilha urbana. 
acabaria pur condi1er com o que~ foram o' 55 dia· 
do !>CQucstro: a bur!!ucsaa lamentava aquele que ela 
"rópria dccadira "acri fkar, c o ~10\imenro Operário 
mani t esta\'a·s~· ~.·ontra um atentado c um método -
o do tcrroris nw indh idual - que lhe <~ãn 
completamente alheios. 

Os pnrmcnurc'> que '" conhcct•m de todo o ca\n, 
fo ra m jú o;uliciC'nt~.·mcntc divulgado' pela impren'a c 
não no" nnportarn. p()i .... rela ta r aqui l n t erec;c;a-no~ 
ante' abordar o ..:a-.o (,k um pont o de \·ista, que. d~: 
um mt)do geral, a ímpren-;a não tocou: 

Que re'lult ado ... o httvC'ram a\ Brig:adac; Vermelhao,, 
elo f101lf \1 de VÍ\la d o<, Íllt Cr C'i\C''i da d3'i'>C', de lj ll ~' 
esta'> ~e aut o prodama rn \Cr a \ illl!!U<lrtla'! Qu~· 
fenô me no po lit ico c o,ocial c \plica o 'iurgimento e 
d csenvol\' tlllCnt o dc-. tl' g rupo terro r ista '? ('nr:o\• 
devem o' trabalhadorc-. enfrentar o a<;cs-., ,"' J,, 
tc rrori-.mo na l t<i lia? - cio; a lguma'i das pe ,.unta <o a 
que ten tamo.; r~.·,pontlcr cm 'eguida. 

A COI.IGAÇÀO UC/ PCI SAil RF.FORÇADA 

O objelho du' 8. V. <tue ma i\ ficou conhecido. nu 
fundO O \l'U lema fundamental, é O de c<atin~ir 11 

coraçãu do f.\htdm•. Com a morte de Aldo Morn. o 
nhjc.'lhu pan•da trr 'idn atin~idn. Com cJC'iln, 
Morn l'nt •1m hnml·m c1ua-.r imprescindhel para a 
Democrada Cristã . Ger:~lmente apontado cumo 
o;cndo o autor do acMdo O.C/ P.C.I., '\1nro er:1 o 
virtual l'andidolu da n.c. par:J a ... pró,ima'i eleições 
presidrndai,. Srr:í qur então o f:-.tado ficou rerido 
no cnru,·ão, t•ntruu na '>mt a~nnia mortal com eo;l(' 
utentallo? A realidadr ai e-.t:i para demono;lrar n 
contrárín. 

Se ,. um t'alo liUC u UrnHit'rada Cristã . eixo deis 
Govcrnn' li alí:liiCI' CJIIl' 'il' 'iun•dera m de'idC' o plls· 
J!UC~rra, l'flntl'''uv:t de.,cll' hú uiJ!um tempo, a ver o SC'll 
ch1minin 'il'rittrnt•nlt• ull:tlado. nãn menns é cerro que 
issn não 'it' devia a quni'c1ucr atentados terrorista-.. 
mns -.irn :h nwhilint,'ilt''> dfh trabalhadores t•ontra a 
pulltil'a unti-nprr(trin dl'''c' me .. mo<; GoHrnno;, n 
quC' w t'\pr<>....,nu ell•itnralmente nas 'otaçõe' 
l're,cenle' clu J•( 'l. 

Mas, lamrnlu' elrnl·ntt•. a P' •lilka dn PCI nàn era 
a de derrubar a nc e in,taurar um Go,ernn 
Operárin. i·: uma pnlitka hl'rn diferente. a pnlilil'a 
do c•Cnrntlrflmi"n Uistilril'u, dC' chegar a um acnrdu 
com a I>C para a furm:at•ãu de um Gn,erno de 
coli~at•ân . Fui rsla pnlitka que te' nu o PCI a. 
depoi' d C' Junca' nl'~:nl'i :wõ<·' · apoiar o GO\ e r no 
pre,idido pu r A ndrenlli , 'cm que e'tC' apoio li\ l"\t' 

mudadn Clualclur r da' ba'r' pro~ramâtica-. de,le. A 
3U\terid:Hfl' ll\ '('llhlflll -... e . l'Om C) aroio do P('l : :IS 

in-.lituküt•' l''>t:llai,, <' nnmeadamente as repres.<~h as, 
reforcanun-w, t•nm o mrsmn apoio do PCI: em 
... uma: Cl ( ;11\ ('rllU 'nhre,Í\CU, à CU\tU do acordO ('Um 
o P C I. N unl·a n' intere, .,e , hio;tóri<"o-. dn 
proleHlriucfn fnr:un H'ndidn'i Ião facilmente. t• por 

' Ião frat·n ('.enão mc-.mo ine'i.,lente) prato de 
lcntilhu' ! 

Juslnrnenlt•, u diu rm qm• u Porlamento reuniu 
pnra dnr .. Sl'll npuiu U() c;tn·crnn de Andreolli. l'Cim 
OS HllfiS dn l•:trlido diri~idll por 8erlinj!UCr, foi O 

dia l''>l'lllhicln Jll'las n. v. para fa tt'r o seu 
espetnl'talar att•nludo. 

l•uctt•mn.., llJCnrtl re.,pnndêr à per~u nta que 
dc.-i,umno; rrn abutll adma. Longt.' de ficar 
UJ!nnil:tntl' l'Om a mnrle de Moro, o Governo de 
Andrt'ntli t•nn"llhlou-'ie. Em torno da firme recusa 
de ne)!ociur l'Cirn '" 8 V. n at·nrdo DC/ PCI reforçou
'c.- cnn ... idt•raH'hnrniC'. E o I" mini'>tro democrata
cri,tâu pudl' mt'-.mn contar com o apoio daquele 
com u (111:ll nunl'U 'unht'lra cnnfar: o do proletariadn 
na rua, l'CIO,IIl':.adu pelu PCI e sindicatos para 
rc.-pudiar n trrruri,mn. 

DU RAN TE 60 DI \ S, OS INTER ESSES DO 
PRO LET A RI A DO P ASSAR AM PARA 2° PL ANO 

A-.,im. não ,(1 ll'i 8\' niio alinRiram o coração do 
E-.tadll, t·omn l:.tmhêm forneceram um prelnlo ideal 
para crur 11' 'indkato\ l'hamac;wm o' trabalhadort-!> a 
m:.mil·t'..,l:trcm-,t• contra o raplo do Presidente do 
prind1>:tl 1•artido buq~ê'i italiano. Um do., 
rc'fHin'iâ,ei' pl'la l''ist~nda ne'ite momento, nn 
lt{tlio , dt• um milh:ln e nitOCl'nlns mil desemprej!ados 
{mni' dn qut' n lnlal dl' hahitanle!> de Lisboa, por 
C\emr,lu!). l lm ele•' re-.pnno;áveis pela poli tica de 
uustrricladl• CJUl' Vl'm pinrandct, de dia para dia, a s 
t'nndíl,·m•s dl' \idu dm. trahnlhudores. 

Ournnte 60 di:,.,, u-. pl•ripi-du\ dn rapto de Moro, 
o .in~n dt• l''>condt' ·l'scnndt• que a-. 8V fizeram com a 
pnlkia. p:a.. ... arum pura 11 I" plano na opinião pública 
ituliana. t• tamhém na preocupação do., 
trabulhadctrl'' · A 'I)(' pll\'>flll de nn'o para o centro 
da' aten,·iil"'· e "'lluu u j!anhar -.impatia\ de '>etore<, 
Cflll' j:i tinham dt•hadn dl' apni:i-la . f. o \1o' imC'nto 
Oper:íriu :wahun p11r dar uma trégua ao Governn e à 
'ua pulitit'U. 'irundn a 'u:t atenção e a mobili7.aç:lo, 
par.J u rl'pildiu un lerrurhmn. 

O prinl'ipal fatu pulitil'o - u mais escandaloso de 
lodn.., - nu 'ej:t, n apoio do PCI :10 Go\emo da 
nc (' i , 113 pnlilica de 311\ leridade. acahou por 
pa"ar para 2" planu . 

REFO RÇO DA RF.PREc;SÃO PO LI C IA L 

t: u refnrçu da coliJt:l\'ÜO OC/ PCI em volta da'l 
medida\ til' firme/a para combater o terrorismo. 
arnhuu tHir ll'r um t•omlúrio necessário: o rrforço 
dus in..,rltui~· clc'> reprrssivn!l, nomeadamente das 
polid:ti,, 

J\ prnl·ura febril du lul'al onde Morn estarí:t 
r ... cundidn, mnhililou não ,{1 u policia ilalian:t , como 

também corpos especiais da policia alemã, que 
acorreram em seu «socorro». E bem depressa as 
buscas policiai' foram apoiadas por legislação 
C'sprcial, para a., faci litar. Enquanto que as BV 
continuaram completamente imunes• a repressão, 
corno era de t>spera r , começou a abater-se sobre as 
or~ani1açõe~. mililanles e ali\i .. tas operários, que 
nada tinh_am a \"t'r com o ~rupo fundado por Renato 
Curcin. F: que a policia conhece o seu inimi~o de 
clássr ... 

Também nesle ao;pecto, o cccoração do E.stadon 
não foi atin~ldo, e, bem pelo contrário. as ações das 
8\' sl1 tiHram como efeito fornecer um prete,to 
para u Gmerno reforçar as instituições represshas. 
Isto, lumrnta"elmente, com o apoio do PCI, que 
pareceu l''quecer o fatn do aparelho policial 'ler 
um do" pilare~ fundamentai s do E. .. tado Burguês , um 
npare lh n de dominação e repressão sobre os 
trubulhadnres. e que. se a sua ativídade se vira 
cnnlrn ns Arupos terroristas a principio, bem 
depressa rle acnllu por se abater sobre os organismos 
c :tlh·istn'l 11pen\rins. 

COMO l~X PI JCAR O SURGIMENTO 
DA') RRfC,ADAS VEMELHAS? 

t-:-.ta {! um:t (JUC''iliío que importa res poder , para 
mC'Ihor pudermu-. compreender a s ua atuaçio. 
Sur~idas jú hú cerca de 8 ano'l. a.-, Brigadas passaram 
:i dande-.tinidadl' em 74. e a partir dai começaram a 
de'ieOHih e r um ~a lnn~a série de atentados, 
a..,sa\'iinarn-. de muj!i\ lrado-.. ~uardas pri .. ionais, ele. 

Grupo de uri~em pequeno burgue .. a, as B\' e 
llUtrcl' ~rupci.. armadn-. dO gênerO, renl'fem , em J0 

luJ!ar. a ~:ri<>e da e\lrema-e~uerda italiana. que 
praticamente 'e cc puheritou )) nos últimos anos. 

O lonJ:O a -;l·en-;n que o Mm imento Operário 
italiano atra\e' "'u, começou agura a a tingir uma 
fa.,r ded, ha , o conjunto da sociedade italiana cada 
'Cl mui' pnlari1ado em doio;; polo<;, correo;pondenles 
às dUil\ cla .... e'l di-.tinlas e OpOStas. Mas nesta fa,e, O 
PCI , que pc1laritu a m:ainria do~; trabalhadores. ao 
cnnl'iliur com a I>C e o o;eu Go,e rno, deixou lar~o' 
setorC'Ii l'llmpletamente de.-,orienlados. Na au'iência 
de uma dire~tiio consequente c re"otuciomíria , esses 
'>clore-. l'vnlulram de d iferentes forma s . No 
Movimento Operário. eles começaram a agrupar-se 
em comili'-; ele l<'ábrkn. t1ue a~rupam as vanguardas 
du lc•c:tl dl• lrubalho, impulsionando muitas ve1e~ 
lulas pardal'>. c n•pudiundo o ac( rdo PCI/ DC. \ias 
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no '>fio da pcttuena-bur~~r,ia , muito... ~rupos se 
lançaram ao lcrrori.,ml). E neo; te itllim o caso que 
temos de e nqua da r a H olu\· ii o da ' Brigadas 
Vermelha,, 

SOCIALIS!\10 E 1 ERRORIS~10 INDIVIDUAL 
De todo c) qu adro que traçamo-; em cima . 

re:. .. alto u um d a ro pa radu\o, como re\ultado das 
ações terro rista-. da" 8\': enquanto q ue muitos 
bur~u e'e~ indh iduai-. \"i caram lite ralmente 
aterro r irado\ l' Om os a t e nt ad o~ li as 8\' . e 
nomeadamente c1 pr{,prio Moro. que se <<quebroun 
po;icoloJtic:amente, lo~n ao t"im de uma semana de 
))Cqueslro. a bur~uesia no ~eu conjunto , ou melhor. 
·enquanto cla'i'ie, saiu reforçada do «caso Aldo 
Moro•>. ao Hr reforçada a marJtem de manobra do 
seu Govcrnn . 

Isto leva-nus u ttuestão dl' fundo, ou seja, a de 
saber se os méludos da ~uerrilha urbana. do 
lcrrori'imo Individual , serve m ou não para o avanço 
da luta dos trabalhudoreo;, cm dire,·ão ao '>OCialismo. 
0~ métodos do terrori\ mO indhidual , aliás, não 

são no"o' na hi \ lllria do Mo\imento Operário. Eles 
foram me ... mo o-, primeirc" método' a \tr utilizados. 
que corresponderam ao inic io de tomada de 
con'idê n cia por parte do' trabalhadores . d a 
e\.plo ração de que era m \ltima ... Começaram com as 
o;abota~en-. da\ máquina\, o ' roubo., a ca pitalistas. 
ch~ando me~mo ao\ utentad oo.; . An me,-mo tempo , 
o ., métodch do terrori, mo indhidnal e..palrun a m-se 
no ..ein da pequena-burJ!_ue-.ia . f: ra mo-.o o e\e mpto 
d o-. populi..,ta ' ru.,.,o, I narodnikil que ficsra m 
célebre-. pelo' 'eu' suce\'>ÍHh atentados aoc; Czare.. 
Ru.,,o.,. 

Mas 'e é famu .. u c1 e\ emplu do., populista~; rllii.sos, 
não mcnn' o é um l'\emplo como o de \ ·era 
Zassulitch . hi, tilrk a diril!cnlc populi.,ta, que passou 

• para n <-ampo do mar\h mo, pa ra o Partido 
Operãrio Sod al-lh•f!lCIUUta Ru'i,O. Tal não se 

pa .... ou pur at:a'iO. A medida que o Mo,·imento 
Operário ~anhando ccm ,l·iênda de cJa,,e, começa'a 
a 'er que o' métcJdo-. indhiduai' nada resohia m , 
que .,ó a luta e mo bililll\'liu ma .... h a enqua nto clas.o;e, 
o rientad u p~ara a derruhada do f-:, tado BurJ!,uh. pa ra 
a to mada d n 1pndcr e a in-. tuuraçio de um no'o 
f.,tado Operârin t Sol'iali, ra. teria um carãter 
con,equenle e re \Oiucionário. E à medida em que. 
ne ... ta luta. u., trahalhadu r{'' iam con, truindo o seu 
Pa rtido de 'anl(ua rda. e impondn-'ie como a classe 
mai 'i din âmil'u da .;ocied ade, começavam a le,ar 
a trás de -.i lndus O'i outro ... 'elo re'i. 

É c.,la a razão que ll'\ 8 o ' o;ociali .,ta~ a repudiarem 
os método'i terroristas , não do ponto de 'ista moral 
(de uma moral burl(ue,a) por se oporem no abs traio 
à \iolência, - até porque 'íabem que a violência é 
uma l'Onstante na hi~;tl,ria. e é Imposta. na sociedade 
capilalista, pelo clos'e dumlnante e o o;eu Estado, a 
sua repres.o;iio. os suus guerras em que mo rrem 
milhões. etc. - tnll\ por <;aberem que esses métodos 
cm nada contribuem para o avBnçc, do socialismo. 

O n emplo do caso Aldo Moro, . é só MlpiS uma 
pá~ina do lcm~o rol de de,aslr~ que as ações 
terrori,t:h pro' ocaram. 

O s <,ocialh ta' repudiam firmemente os métodos do 
terro rismo indi,iduat. Sll a luta de m assas e a 
con , truçào de um P a rtido Socialista e 
Re ' o lucioná rio podl•ri percorrer o caminho do 
-.ocia li, mn . 

CO~IO ENFRENTAR O T ERRORISMO'? 

Como enfrentar entá u o terro ri-,mu? 
A e...ta que., tiio. fora m dada' dhersa' respoo;tas. 
A da llC e do ( ;o,l'r.no fui. e\idr ntemente, a de 

refnr~·ar t l aparelhn policial. e publicar leis de 
e'ceção que lhes fucilitas,em a ta refa. E lançou uma 
cc l·aça :h bruMN•, ~emelhante à que fo ra la nçada . 
mese' antc'i na Alemanh11, quando do rapto de Hans 
Martin' Schlcytr. 

Quanto à re<;po -. ta d o P C I. ela nã o foi, 
infelizme n te. mui to dife re nte. O seu 
comprometimento cnm n ( ;m erno de Andreo lli 
tinha como <-on.,equênda l b~ica o a poio à .. medida-. 
de .. te. do •: .. tad n Ru~uêo,. E para i, to, cha mo u à 
mo bilização oper:lria ccmt ra o terro ri,mo, e em 
defe,a de uma pn,içãn de firmezs do f...,lado, face à-. 
BV. 

o.. sociaJi , ta' re"o ludonário o; não ... e~uem• este 
caminho. Em J•• luJta r. não dão qualquer direito, 
nem a \al ao 1-:o,tadn BurRuê' pa ra <-ombater o 
terrorio,mo, pois ~abem tJUe é ele me,mo o primeiro 
terro rio,ta da Sociedade. e que o .,eu objeti"o é, ante!> 
de tudo, garantir a cwloração e ~nbmlssão do 
proletariado. Ü 'i traba lhadores nun<-a de,em dar 
qualquer carta branca c>u confiança ao aparelho 
policial. 

O terrorismo combate-se com os métodos de 
massas; se ele se reclama do Movimento Operário, 
deve ser por ele julgado. •:m vá rios locais de Itália, 
os trabalhadores or~ut1i1aram ' 'iJtllia" a nti-terroristas 
- c apontaram o caminho a <,eguir. A constituição 
de um Tribunal Operlirio para jul~ar os terroristas. é 
a única alterna tiva d o'> traba lhadores para enfrentar 
o terrori smo . U m Tribunal <-ons tituid o pelos 
S indicato' e orJtani\ mo., dc ma, ,as, que tome a 
direção . com métodos pro letárioo;, da luta contra o 
ascen' o do terro rbmo. •:,te seria um pas~o deci~;vo 
para termina r a onda terrori<~ ta , e ~anhar mesmo 
al~uns elemento-, o u ~rupo'i pa ra o lado d os 
trabalhado re ... e para O\ método" de mobili1ação de 
ma'isa\. 

É claro que io.to niw hao;ta. f: n~~rio forjar uma 
no 'a direçã1) lJUe arranttut a' ma,-,a, do acordo com 
a De mocracia C rio; tã. Na luta p~l c1 Sociali, mo não se 
pode compadecer de qua i'iquer acordos com a 
burgue..,ia t• o .,eu Go H•rno. 

I UI<-. L E! RIA 

jornadas de 
lutas operdrias 

Num importante encontro sindical realizado 
recentemente em Oearborn, M ichigan. setores 
fundamentai do tnO\'imento operário americano 
discutiram a questão da~ horas semanais de traba-•· 
lho. Agora, um mwo grupo - o Comitê lntersmdi
cal pda Rcdu~;ão da Semana de Trabalho - parece 
decidid o a fatcr rre~sào por menos horas de tra
balho 'iem diminuição de '>alário. Os membros do 
comitê lembram que 'c ac; tendências htstóricas não 
tivec;sem 'iido bloqucadao;, o-. trabalhadores amer ica
nos estariam gastando apcna~ 35 horac; em seu ec;
forço '>emanai - cm vct das 42 hora' que gastam 
hoJe, numa \ituaçi\o idêntica à exi•aentc logo após a 
Segunda Gut'rra. 

A reivindka\·ào nào é nova: de.,de a década de 30. 
praticamente: todo.; O\ sindicatos. nos c\lados Uni 
dos, vêm aprovando resoluções que pedem o estabe
lecimento imediato de uma ~emana de 30 horas de 
trabalho. sem redução no pagamcnto. Hoje, no en-
tanto, ela re-.<.urgc. num quadro cm que ni\eis eleva-
dm de de,emprego con1inuam dc,afiando economis-
ta'> e governanll'!i, cm Wn~hington. Ainda mais num 
quadro em que 3S perspccti\'3S de uma expansão~ .. vr •• 

econômtca acelerada, capaz de oferecer ...,_ 
oponunidaqc de emprego para milhõe.; de america
nos que ingre~sam anualmente no mercado de tra
balho, parecem cada dia mais limitadas. ~C'>ta situa
ção, a reivindtcação operária ganha dimeno;Oes no
vas. 

Nathan Spcro, economista que trabalha para o 
Sind icato do'> T rabalhadores em Elctricidade, diz 
q ue a redução de uma hora, na c;emana pad rão de 
trabalho, rcprc'icn tana cerca de 1.400.000 novos e m
pregos, caso O'> nivcb de produção devessem ser 
mantidos. Cálculo'> feitos pela AFL-C IO sugerem 
que a medida rcprcc;cntaria a criação de I milhão de 
empregoo; novos. A divergência, no entanto, não eli-

mina o fato inegá\'el d~ que uma d iminutção na se
mana de trabalho ofereceria empregos aos desemore
pd~. . 

Duran te o e ncomro de Ocarborn, Frank Runnels, 
membro do 'ii nd icato do'i Trabalhadores da Indús
tria Auto mobillsllca c agora presidente do Comitê 
lmersi ndical r ela Redução da Semana do Trabalho, 
lembrou aoo; 700 delcpados p resentes: "Enquanto ti
vermo., uma única pcc;soa procurando emprego sem 

conseguir vaga, ao; hora~ de trabalho c;erão excessi
vao;. No momento cm ~uc nos reunímos aqui. há 
quao;e de1 milhõc'i de ~ubemprcgado!) ou desempre-· 
gados. nc!>tc pah. Alguém pode negar que o horário 
de trabnlho é demasiado'?" 

Runncl<o di<>~e que embora a produção na-; indús
trias de equipamento de 1 ransponc tenha aumentado 
93 por cento, entre 1953 c 1977, o número de traba
lhadorc\, naquele 'ietor, caiu de 16 por cento. Em 
outras áreas, como · a p rodução de metais, a d is
paridade ntnda i.' mais acent uada 

Em 1976. o Si ndicato dos Trabalhadores da l n-
. dúmta Automobilística definiu a conqutsta de 12 
dias adicionaic; de folga remuneradas como "o pri
meiro pa,._o n<t c.lireção de uma .;emana de trabalho 
mai<, curta" . Apc .. ar dio;o;o, essa antiga reivindicação 
opcrâria parecia esquecida . Hoje, o interesse por ela 
re,c;urge. tanto na<. mesa'> de negociação de novo-; 
contrato' como no Congre,ço, "~1a" o fut uro do 
no~~o movimemo não ec;tá noo; alõc~ do Con!!res
so". ad\'ertiu Dougla:. Fra.,cr. presidente do STIA, 
"a luta serâ \'encida nos riqucles de greve". 

Frank Rosco. vice·presidente do Comitê lntersin
dical, declarou que o encontro realizado em \tichi
gan deu novo impulso à lula pela diminuição da se
mana de trabalho, incJuc;ivc como forma de se con
;eguir pleno emprego, no raie;. Além disso, a reivin
dicação - '>cgundo Rosen - podcrâ unificar o mo
vimento sindical americano. Quanto à<. no\'as dúvi
::las levamada' por alguns delegadoc; rresentes ao en
contro, sobre ate onde o~; sindicatoc, poderiam levar 
uma ofcn~h·a tão amrla, no exato momento em que 
se acham sob prc~sào dos empregadores para aban
donar antisas conqu&stas, Rosco observou: " O pro
blema é precisamen te que o movimento operário 
a mericano vcrn '\C mantendo na defensiva hâ 1empo 
demais" 
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as raizes da ta 
MEMÓRIAS DA OUTRA HISTÓRIA 

Onde começa n movimento operário no 
l'Ontiraente: com os anarquistas 

ou os manistas? 

O bal.:uninbta Juanc1 c-.ta'a Je,olado ao dci-.ar 
Montc\'idéu . cm abril de 187:.!. En\'iado à capital 
Urli!!Uaia rela AIÍ<Ifl\'il. irnagtna\a cn~.:ontrar campo 
fértil rara a J'lfl'!,la<;rul :t .. arqui .. ta. mtl'>. c,cgun~o \113\ 

própria' p<!ht''""· "nilo l'lll'Ontrcr a~.:olhtmcnlll 
wnao junto a illgun' p:tdciro,". fal fato. aparente
mente Í'>oladn. de,mcntc alpun' lmtorimlorc., libera" 
que tentam nc!!ill a al:l'lta<;<\n d1l 'ociali,rno c1en1 i· 
fico por palll' dm trahalhadtlf~' latino-amencano<. . 
no \t'..:ulo P"''ado. difundindo :1 \Cr'\fiO de que n 
anarqtll,mn rora a rrírm:ira c a m;.tí' imponantc C\

prc's~Hl do nHl\ imen111 opcrúriono Continente. 

A inw.t~ncía cnm que 'l' procura de" incular ti 
mo' irncnto operánn tk '""' 'erdaJcir••' raitc' c a 
nccad'w de suao; lutr" con~l·qucntc' re .. ultam Ja 
co~tcepçào hurg.uco;a de que. historicamente. h:í uma 
a'ero;:\o da dao;s(,' operitria pelo '('c:iali,mo cientifico. 
Prelcndc-!.C, a.,,,rn, C\'ilar qm· o' no'o' 
tmbalhadorco; lenham o;ua prõrria 'i'ão de mundo, 
que ccrlaml'nlc nào é ~~ mc,ma do ratrão capitali,ta. 
O que há dl· \CHlndc na hio;1ór1a da América I.atma. 
d~o">dc O\ meado' do ,('cuJo pm.-.;~do. i: a infrutífera 
ma!. cruel c pcr .. i-.tcntc rl·prc.,,ãn ao pcn<>~mt:nto 
mnr";;tn. que. com 3\<HW('" c recuo'. conqu"wu a 
diminuil;:\o da jornada de trabalho, o direito de gre
ve c a admiração de o,cu' companhei~o~ .curll~u, .. 

Quando .luanet d11:gnu ao Uruguar . .ta ha\la muno 
tempo qlll'" SPcil-dndc Tipogrúlka ~c. Bucn<l' 1\ir~'· 
divulgara. em Monte\ idi:u, o' l)flllCipto' do o;oclaho.;
mo ckntilko qlll' lh~· c.:hcgara atnt'i:' da corrc,pon
dên~ow mantid<t com t=11~d' c Frunct'ICO :".fora. C\le 
do Con,elho Fcdcral du .,cc~·ãu C'\panhola da I 
1 ntcrnacinnul. I >.ti n imucl'''n de '>li<!, mi,são c a 
crra\'~O. :1 ... cgutr. da F\'ch·rad iln ()Incra R_t'gio n_al d\' 
la Rt.'p t'thl k a O rit•nhtl d ei lJruguu~. de sncqut\ nc.1 
01 ienta\':\0 m:H\i,ta. 

O marx1snH' pn:cedc ao anârqul.,lllO na r\mérka 
Latina. No Chile. a llbr<t de :\lar\ era ÚI\'Uigada 
dc,tk 1854. quanuo m1 I h rarra de .\ Iord c \'ala.dc' 
podcr-,e-ta Clll.'Ontt.tr M i,rria d a nto .. nfia c pubhca
cõe~ da I iga Comunio;t:t. Ao inidar a d~cada de nO. 
o :'\1amfc<;IO Comuni'ita era amplamente conhecido 
no Contilll'lltl' graçao; ao~ c,forc')' do chileno I . ' 
Olca. do cubano Cario" Bahr)o c do mc-.icano c;a · 
tiago Villanuc,a. Da1 a facilidade c0m que <" cm 
l!ranlc' t.•uwpcut.. da lc' a 70/80 puderam c'tahclct.·cr 
ã ... 'tHl~ rc .. pcclh as 'cccõc' da Internacional. 

~IC\1110 na cpoc:a de 'i\l:t notÔII3 C\prc,,ào (inino 
do 'i:culo XXl. quando tc'c acentuada liderança cm 
algtllllU\ ccnt mi' ''ndica1,, o anarqui .. mn. 
encrctanto, nàn foi majnr itilrin cm pai'e' onde a lut<t 
prnlctúria ..:ra mai' tl\alh;ada. ~c. na Argentina. de 
19<B ~~ 1910 c~tl'\e na dirc~;fw da irnpnrtantc F~d('
raciún Otm·rn dt• lu Rt•p1Íhlica Ar~('nlina (FOR <\), 
nào ~o'OIIWI!tllu pn'' ilkn~r na \ lniún (;('nera l de Tra
hujudun'' · ll'l,t\'<\n ((llnhC::rn que n~.:nrrc nn ~rt lg ll ~\1, 
Chile t.' :'\ lc \11.'0 r\ llm:<;;hl nnari.'O-~ormhcalt,ta 101 
ma1<. \elltlda nrHk cr a qua'c lllC\I'tcmc a da"l' 
l)p~o•rúri<l . ~o'\lllln 110 Peru. Bnli' ia. Cnlômbra c Para· 
guai. 

O pcriodt) de \un ascendência e"tá dircwmentl' rl'
lacionad0 1.'<'111 a guinada. ft dirdta. do mO\ ímcnto 
o;ocmlí,w. apo' n 'lHl!tmcntcl do rdormi,mo bcrn'
tcrnran<l na 11 lmcrnacronnl. \té então prc,alcda 
maJOrllarl~mentc 1111 mm imcn1o opcrãno a' drrcln
'c' mar\1-;ta, da I lntcrnal·umal. 'nb "' qu,lh •unda
rnm·'l' ,1., l'art rd1h Socrali'm' nn :\lé\ic1 t"an iago 
VillatltJC\,t, Juan \latt:l Rl\cra. l·ranl.'i~o~' ">a cll.'(l'la 
c ,\ki:tndro r=rrl'r<t 1~7SI. na t\rgclllm<~ lt:l'lll <' 
crttfW \ ur\\ ~rt ,. de augu,to ,1\uhn. H~.·rmann l.alll·
mand c ll ctnrkh \ lulh.•r/ll\%). tw Chile t l uit Olc~t. 
c l-ran-:1'~~' Btlb:t<' ll\97 1. o Ccnt r o Sll..:iali,ta Ú{' 
Santu' (I X\1~). o C~,·nlro d1.· Pt.•,qtll'a' :-. taniqa.., Jo 
Urtll.!llai ( llN~I t.' n CurliHt.'"ll Rl·,oludonãno do., 
l'ral;alllad<ln·~ dc Cuha. iu,rrradl' por .lth(' \htrti. 
Carlt'' B.II11W l' 1\ t,t\llllO l·crnantlet. 

I· in..:nrl'l.' la tam lwnt a ,~,.,.,,\o de que a migra\'àO 
curop(•ía da' dl'l.<td;h 701!{(), t~.·nha -,idn rc-,pon'á' cl 
pdo ''" tn thl an:tHI'"'"w ap(llo 1h aml\ 90. Hmtn· 
infllll'llcr:t. nà<' h;t du' 1da. 111<1' mi ruma. Fllt C\ata 

~.·adnra. ,;., dia 29 dl' UI!II\ IH d<· 7-l. ' '"' 
:\1unl('rn•' . 

EUA 

Al·nnl<'~l' <lllt' nt•,t:t data llh·tur t' '-· 
la' a intl•rn:tdu nu tu"pir:tl du \ 'ni-· 
'('~idadl• dn ' f l' '-11 ' , ·cun a Pl' rtl;l I r:l· 
curada . 

Pcreuntamu .. : Cctmu pmkria a ,.,:ll· 
la r um:l pad:tria ~.-,tundu intt•rn:uln l' lll 
hu,pital'? 

EvaJdo Diniz 

llll'llll' l'om ;1 chegada d<h euro(}\:u' no inicio da 
dh·ada de 70 que tomn impubo n:t ,\mêrica Latina. 
e"cm·ralmcntc na Argentina. a prnpa!!acào dtl <.Ocia
li~mo <.'Íl'Jllifil'O, dad:" a'\ critica' de :\ lar\ an dc,fe
dH) da Comuna de Parh. alertando para o' erro 
hio;tórk<'' d<' hl~utquhmo. Jot'l Oe,tré. Bcrnall'n 
,\ucu"--c l' F.mrle Flcch. por C\etnplo. n-comunard ... 
fun~larmn a '-Cl'Ç:'\u lran~.·c,a da lntcrnaóonal. na Ar
l!entina. '"h a ótka do mar\i,mo. o mc .. mo ocorrcn
tl<l ~.·om '" ,l't.'l.'c)c' 11ahana' c l''ranhola,, 

,\ hr,túria re~o·cntc ~· mai' ronhecida. Como rcpit
di<l ao dl'" w 'o.:ral-dernn..:rata do., Partido.; Socia
l i,, a, (Ú c\~·ecno do Par tido S1ldali,ta c.:hikno que 'c 
manll'\e na \Ullt.!llarda da da"c operário ate o a,,a,. 
,jnato de Sah adm Alkmlc. roi' a (10\ÍI;ào <,OC:tal-dc 
llHll..'rata ~o·r,l .1 do Partido Radt~o·al) foram cnado-. 0' 
P•nt ido' ( o iiHII ti ''a' que. por '"·' v c;. dc,dc o ad 
\CI11 o dll ,l,tllltt\nHI tl'ln dmlo ongcrn a tli\'Cr'a" or 
g;utita~;õc' pa1tidaria., qu1.' pretendem nMntcr '''a .t 
dtarna do wl.'iali,nw c.:icntifÍI.'<l. 

das e repressivas. que são um atentado 
contra os direitos humanos de todo o povo 
peruano. 

A revista Versus exige o retomo imedia· 
to de todos os deportados. bem como a 
volta das publicações suspensas. 

l ' Rl 'C;t \1 

I tllllt.'' 111 11\!lt.llob no c-.iho. m;mi 
tl....,tamm '"a l;rC\x·urxt~.-:.io pela 'tlrtc dl' 
ltlllt.th,la luho ('"''TI'. !cdiwr do tl'l· 
n:tl ~ l archa. ,u,pcthc1 peh1 !''ncrn<'l 
tktrdo pl'l:t dn,tdura uruguaia tk,tk (I 

dr.t p11111l'lln tk :t!!'"'ll tk 1977. 

11 h· tu r Ma rrlltlll i n . l'' ln da n te 

l>l'nunl'iamu' l''l:t l':tr'u i uricli· 
ca . mmtlada 11ara çnnwl!uir .. ~w ,., . 
trJdkan e l' \Í I!Í illll' dn I! C" <·r nu clct' 
f-:,ladn' l nidu' du Ami·rir a cjnt' n ·, . 
peill' ct clin•itu clt• U\ilu. 

popular acompanhada de uma greve geral. 
O governo não perdeu tempo: alem de 

prender centenas de pessoas. adiou as •· 
feições marcadas para junho deste ano. 
suspendeu todas as revistas lndependen 
l es e deportou alguns de seus editores. 
Entre eles os editoras da revista Marka, RI· 
cardo Letts Colmenares e Humberto Da· 
manJe. 

f 1.'1lll.'•'\' qm· C:t,lfll, de fln tiiHh tk 
rdatk l' I.'Pill a 'alltk ahal;lda rela' 
I PII III"' 'olt ida\ ll<h P''rÍ'Il'' do r~o'!!Í· 
llll'. ll'llha ''dn a"a''inado. 

me\ it·atw c!\' 2~ anu ... pt'f'('J!ttidu em 
w u j )UÍ' d t•\dl• JIJ7-l pur ra'üt ' pnliti
l' U'>, l'ct í uhriJ!udu u t•ntrar ilt•gulmt•ntt• 
""' hl:tdct' Unidn' t' IH•dir U\ilu JHI
IIti t'CI :111 J!C" l•rnn . fim n'' llll' h' u wn 
IH'didu :h :tulllritladl'' til' mignt~·iw 
prt.' tHil· r~tlll· nu ... uh at' t"a\·ã 11 dt• h:1 H ' r 
p:trtid11Uclll l' lll :t\\llltu a uma 1>anifi· 

PERU 
O governo peruano. IncapAZ de pagllr 

suas dividas externas. apelou para o Fun· 
do Monetário Internacional Como de hâbl· 
to. o FMI exigiu a aplicaçao de " medidas 
saneadoras .. entre elas o aumento de mais 
de 60% para os géneros de primeira ne· 
cessidade. Mas. ao aplicar estas medidas, 
Bermudez encontrou uma violenta reação 

"I 

Aos companheiros da Marka a nossa so· 
lidaried~de contra estas medidas estüpl· 

I '"'' rm,llltt' Úllllt'' fl'lteram .. ua 
pr~.·n~.·up;h, ;III pd1l ~,·,tadP de 'attdc lhl 
(lhiiiÍ'-1<1 \l tl.'lld \ nyd r-,trl'lla. prC\(1 
h;i <tlg urn tempo na' rna.,morrao; de 
t\ tnntt'\ tdéu. 



DUAS OU 
TRIS 

PAL. RAS 
BRUTAIS SOBRE 

RXELE 
O interesse que temos pelos exila· 

dos dos países do Este não correspon· 
de a uma simples necessidade de sa· 
ber, nem a uma manifestação de soli· 
dariedade. O que acontece nos países 
do Este toca nosso coração e nossas 
vísceras. Tudo o que lá acontece, nos 
concerne, repercurte em nossa pers· 
pectiva, nos objetivos de nossa luta, 
sobre a teoria, a batalha, e os nossos 
modos de agir. 

Peço. desculpas, antes de mais na· 
da, só direi coisas brutais e esquemá· 
ticas, sem os matizes que seriam ne· 
cessários. Mas já há um certo tempo 
se começa a falar na ucrise do marxis· 
mo••. E não precisamos ter medo: sim. 
o marxismo está em crise, e esta crise 
é patente. Todos a vêem e a sentem. E, 
em primeiro lu9ar, nossos adversários 
fazem o posstVel para aproveitá-la. 
Quanto a nós, fazemos alguma coisa a 
mais do que vê-la: a vivemos. 

O que entendo por crise do marxismo ? Um fenô· 
meno con traditório que deve ser pensado em escala 
histórica e mundial, e que, bem entendido, ultrapassa 
a única .. tcoriu marxista•; um fenômeno que concerne 
ao conJunto das forças que se referem ao marxismo, às 
suas organi1ações, aos seus objetivos. à sua teoria, à 
sua ideologia, à sua luta, à história, às suas derrotas e 
às suas vitórias. 

E: um (ato, não se pode mais, hoje, pensar em 
conjunto o outubro de 1917, o extraordinário papel 
libertador dos sovieb, Stalingrado. de um lado. e do 
outro os horrores do regime stalinista e o sistema 
opressor de Brejnev. Os próprios companheiros das 
~til !=!oro; diJiam: não ~ pcxlc ~ l'OillO ínk.ialmcmc. ~,l
çar conjuntamente pre--cntc c Jl.'lf>~do. quer di?er que na 
consciência das massas não mais existe um ic~,.il. 
realiz.ado, uma referência viva para o socialismo. Este 
fato, simples, foi rcghtrado e traduzido por repetidas 
declarações dos dirigentes comunistas ocidentais: 

•Não existe um modelo único• para o socialismo. É 
uma constatação, mas não responde à pergunta das 
massas. Já que não podem de verdade pensar a 
situação atual, contentam-se em dizer que «existem 
diversos caminhos para o socialismo•. No limite, não 
se foge da pergunta: quem garante que o •socialismo 
do outro caminho• não conduz aos mesmos resulta· 
dos? 

\ ! 

Louis AUhusser 
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A crise que vivemos ~ agravada por uma circuns· 
tância particular. Nlo s6 alguma coisa se quebrou na 
história do movimento comunista, nlo s6 a 
URSS "passou" de .t.ênin a Stalin e Brejnev. mas os 
partidos comunistas, organizações de classe que se 
dizem marxistas. ainda não explicaram sua dramãtica 
história ... ,·inte anos depois do XX Congresso do 
PCUS. Nllo quiseram fa7.ê·lo. não puderam fazê-lo. E 
atrás de !luas reticências e recusas politicas, atrás das 
fórmulas irrisória~ que conhecemos. até demais (•o 
culto da personalidade•. ·a· violação da legalidade 
socialista•. •O atraso da Russia•. para não falar de 
garantias: •a URSS tem tudo para se tomar democrá
tica, esperem um pouco mais•). aparece alguma coisa 
mais grave: a extrema dificuldade (e a conhecem todos 
os que trabalham seriamente) e, talvez. no estado 
atual de nossa consciência teórica, a quase impossibi· 
lidade de se oferecer uma explicação marxista 
realmente satisfatória de uma história que, não 
obstante, se fez em nome do marxismo. Se esta 
dificuldade não é um mito, significa que vivemos em 
uma situação reveladora da fraqueza e, talvez, de 
elementos de crise na teoria marxista. 

Creio que é preciso andar até aqui. A condição de 
assumir •teoria marxista•. em sentido próprio, pleno, 
não na acepção abstrata e limitada do termu, mas no 
sentido materialista, marxista da palavra, onde •teo
ria • significa o investimento dos prindpios e conheci· 
mento na articulação da própria prática politica. nas 
suas dimen~ões eslratégicas e organizativas. nos seus 
objetivos e meios. No sentido em que. há oito anos 
atrás, Fernando Claudin falava da •crise teórica• para 
designar a crise do movimento comunista internacio· 
nal; no sentido em que Bruno Trentin evoca alguns 
problemas ·de organização como questões de dimen· 
sões e porte teórico. E neste sentido, profundamente 
político, que me parece inevitável falar, boje, das 
crises do marxismo. A fragmentação da certeza herda· 
da de uma longa tradição, aquela da II e depois da III 
Internacional, os efeitcs ideológicos e teóricos da crise 
manifco;ta (Cisão entre China e URSS) e lavrada 
(entre os partidos comunistas ocidentais e a URSS), o 
abandono silehcioso e solene dos principies (como a 
~ditadura do proletariado•) sem uma confessável razão 
teórica, a diversidade da pergunta e da resposta, a 
confusão das linguagens e das referências, traem e 
exprimem a existência da dificuldade critica na pró· 
pria teoria marxi~ta, de uma crise teórica do marxis· 
mo 

Ne:;:a situação, deixando de lado a especulação que 
fazem o~ ad\·ersârio~. se pode. muito esquematicamen· 
te, apontar três modos de agir. 

Em primeiro lugar. próprio de alguns partidos 
comunistas, consiste em fechar os olhos e não ver, e 
calar: oficialmente, o marxismo não conhece nenhuma 
crise. são os inimigos que a inventaram. Outros parti· 
dos procuram sah·ar o sal•;á••el, tomam pragmatica· 
mente distância, em alguns pontos especüicos, e:n 
outros .• abandonam• esta ou aquela fórmula •embara· 
çantc•, mas sah·am as aparências: não chamam a crise 
com o seu nome. O segundo modo consiste em rece· 
lx:r o embate da cri-,c, vi\'ê-la e absorvê-la. conrinuan· 
do a prlX!urar motivos reais de esperança na força do 
movimento upéráriu e popular. Nenhum de nós foge 
desta rcuçllo, acompanhada de grandes interrogações 
é inquict;u;oo:.. Mas não se pode viver, a longo prazo, 

sem um mínimo de perspectiva e de reflexão diante de 
um fenômeno histórico desta importância; a força do 
movimento operário existe, e existe de verdade, mas 
não pode estritamente eliminar a perspectiva e a inter· 
pretação. 

A CRISE EXISTE? 
t MEUIOR ASSIM 

O terceiro modo de reagir à crise é dar-se uma 
suficiente perspectiva histórica, teórica e politica para 
tentar descobrir, ainda que não seja fácil. o caráter, o 
sentido e a dimenslio. Se tentarmos, podemos mudar a 
linguagem. Ao im·és de constatar: ·O marxismo está 
em crise•, dizer: ·Finalmente, a crise do marxismo 
explodiu~ Finalmente veio à lu2 i Finalmente alguma 
coisa de vital pode !ler liberada da crise e na crise i• 

Não é um paradoxo, nem um modo arbitrãrio de 
mudar as carlas. Eu penso, de fato, que a crise do 
marxismo não é um fenômeno recente, não dl!i:P destes 
últimos anos, nem ao menos da crise do movimento 
comunista internacional, inaugurada publicamente 
pela ruptura entre a China e a URSS agravada pela 
ciniciativa• dos partidos comunistas ocidentais. E nem 
ao meno~ do XX Congresso do PCUS. Veio, claramen· 
te, com o fim da unidade do movimento comunista 
internacional, na realidade a crise tem raízes ainda 
mais longíquas. 

Se a crise explodiu, se agora é visível, é porque ela 
existia há tempos, sob formas que a impediam de 
eclodir. Era, pois, uma crise que estava •bloqueada•, 
sob as vestes da ortodoxia por parte de um impressio· 
nante aparelho politico e ideológico. Exceção feita 
para os bre\·es anos da Frente Popular e da Resistên· 
cia, se pode dizer, muito sistematicamente, que para 
nós a crise do marxismo se tornou mais densa e foi, ao 
mesmo tempo. sufocada, nos anos Trinta. Foi naque
les anos que o marxismo foi bloqueado e fixado em 
fónnulas «teórica<;>>, em uma linha e uma_ prática impos
ta pela direçlo do staJinismo. Regulando os problemas 
do marxismo ao seu modo, Stalin impôs •soluções• que 
tiveram por resultado bloquear a crise que provoca· 
vam e reforçavam. Violentando aquilo que o marxismo 
era, na sua abertura e até na sua dificuldade, Stalin 

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

provocava de fato, ao mesmo tempo, uma crise pro· L---------------------l 
funda na teoria, a enrijecia, e impedia que ela viesse à 
tona. 

A situação que vivemos hoje apresenta esta vanta· 
gem: em seguida a uma violenta e dramática i...,cuba· 
ção, esta crise finalmente explodiu. e em condições tais 
que permite ao marxismo uma nova vitalidade. Não 
que. hoje. a crise carregue em si, por si mesma a 
promessa de um futuro e de uma libertação. Sobre este 
aspecto seria falso reconduzir a explosão da crise do 
marxismo à única vicissitude trágica, eclodida na 
ruptura do mo,·imento comunista internacional. E há 
um outro aspecto: a potência de um movimento comu· 
nista internacional. E há um outro aspecto: a potência 
de um movimento de massa~ operário e popular, sem 
preC'cdentcs, que dispõe de uma força e potencialida
de histórica nova~. Se podemos hoje falar da crise do· 
marxismo em lermo~ de possível libertação e renova
ção é pela força e pela potencialidade histórica deste 
movimento dê massas. 

Mas esta libertação do marxismo obriga a modifi· 
car alguma coisa no nosso modo de referir-se a isto, e, 
em consequência, quando acontece, no próprio mar· 
xismo. 

Não podemos, de fato, contentar-nos em resolver 
tudo com a responsabilidade de Stalin. Não podemos 
con~iderar a nossa tradição histórica, politica e até 
te6nca como uma herança pura, que teria sido defor· 
mada por um individuo chamado Stalin, ou pelo 
perlodo histórico em que ele dominou: e que bastaria, 
então, retomar à •pureza• precedente. No curso desta 
longa prova, cada vez. que, uns e outros, retornamos, 
nos ~nos sessen~a, •as •fontes•, quando relemos Marx, 
Lenan e Gransca, para buscar o marxismo vivo que a 
fórmula e a prática stalinista tinham sufocado. chega
mos. cada um a seu modo, e até na nossa diferença. há 
um~ e\;dência. E i$ to, de fato, porque a nossa tradição 
teónca não é •pura•, e porque:, c.untrariamente fs co
nhecida definição de Lenin, o marxismo não é um 
•bloco de aço., mas comporta dificuldade, contradi
ções. lacunas, que, cada uma no seu nivel, tiveram 
parte nesta cri~. como acont<!cera já na II Intemacio· 
nal e. l.enin vivo, no começo da III . 

t por isto que serei tentado a dizer: encontramos 
hoje, na necessidade vital de reviver muito de perto 
uma certa idéia que somos feitos na história e na luta, 
dos nossos autores; de Marx, de l..enin, de \Gramsca
uma idéia radicada na exigência de unidade ideológica 
dos nossos partidos, sobre a qual vivemos muito tempo 
e sobre a qual ainda estamos vivendo. Os nossos 
autores deram um conjunto de elementos sem prece· 
dente, incs1imflvcl, mas recordemos a lúcida pala\ ra 
de I:enin: · Marx fo.rneceu apenas a pedra angular ... 
Aqualo que eles d~ram não é um sic;tcma total. unilica
do e completo, mas uma obra que comporta princí
P!os teóricos e analiticos sólidos e ao mesmo tempo 
!hficuldadcs, contradiçõcc; e lacunas. Não é de "c 
espnntar. Se eles começaram uma teoria das condições 
e das formas de luta de classe na sociedade capitalis· 
ta, seria insensato acreditar que essa poderia ser 
•pura• e completa desde a origem. E, de outro lado. o 
que quer dizer para um materialista, uma teoria pura 
c completa? E como poderia uma teoria da luta de 
classes fugir da luta de classes, das formas ideo16gicas 
dominante!> sob as quais nasceu, e ao seu contágio, no 
curso da história politica c ideológica? Essa não pode 
libcrar·sc e não sob a !I condições de uma lu ta sem fim. 
E. por fim, os seus autores, que se moviam sob um 
!errcno desconhecido, eram, fossem quais fossem as 
suas qualidades, homens como nós; procuravam, 
cxitavam, expostos aos equívocos._ às voltas, ao 



relance ~ ao-.. erro\ de todas a!> pesquisas. Não é de 
nada cspantvso que a sua obra comporte dificulda
des. Cllnlradic;CIC~ ~ hstunas. 

É muito importante tomar hoJe consciência e assu
mi-la plc:namcntc e lucidamente. para captar as conse
quência' que cstliu it noo;\a porta, para iluminar alguns 
a~pectos ua cril>c que 'h·emos. para reconhecer a natu
reza libcratória para medir a ocasião histórica que se 
oferece. se soubermos corrigir nossos passos. Já que 
al~uma<. uiíiculdatk' de ~la\, I cnin c C.ram"d apon
t:.lm algun" nõ' \na i' da crio;cc,uc' i\ l'llHh. 

Muito esquematicamente. apontarei alguns exem
plo:.. 

A UNIDADE TEÓRICA 
t FICTÍCIA? 

No próprio Marx. quero dizer no -Capital•, come
çamos a perceber muito claramente que a unidade 
teórica imp(1Sta à ordem da exposição é em grande 
parte fictícia. Um dos efeitos mais sensíveis desta 
unidade-manifestamente imposta ao •Capital• dá uma 
certa idéia de que Marx a fat:ia, em parte sob a 
influência de llegel, mas só por isto, da unidade que 
de\'c apresentar uma teona para ser verdadeira- vem 
do que pode ser (se assim pode ser chamada a 
apresentaçàll •contábil• da mais-valia (na famosa 
equação: V= c + ' + p, onde V é o Valor. c é o 
capital constante, ,. é o capital ,·ariável, p é a mais 
,·alia) qut:: foi cm parte interpretada como uma teoria 
completa do lucro. Ora. e!>ta interpretação contábil do 
lucro - como teoria qua~ ricardiana. logo ainda 
contábil do ,·alor da força de trabalho - terminou 
sendo, no mo,imento operário. um obstáculo teórico e 
politico à justa cunccp.;ào da~ condições e das formas 
do lucro. Esta interpretação (da mais valia e do valor 
de trabalho} contribuíram, de um lado. para a sepa
ração na lula de cla~ses entre a luta econômica e a luta 
política; logo. a uma concepção restritiva das duas. 
que poderia. a partir de uma certa fase. frear e hoje 
freia. nitidamente, a ampliação da luta operária e 
popular. · 

Existem. como é \abido, outras dificuldades em 
Marx. Nenhuma pode ser abordada sem enfrentar ao 
mesmo tempo a questão da filosofia marxista, que eu 
prefiro chamar o prublema da poSição marxista na 
filosofia. C conhecido 4ue Marx não disse sobre isso 
nada de cxplk1to, que Engels não foi feliz na sua 
formulação, que de.,.em a Lenin o melhor e o pior. Seja 
como for. a coi!,a \C achou bloqueada, nos anos trinta. 
nas teses do dogmatismo oficial. 

Outro exemplo. Em Marx e Lenin. se encontram 
duas lacuna\ de grande porte: uma sobre o Estado e 
outra Sllbrc a organitação da luta de classes. De\·emos 
dizê-lo: não ex h te uma •teoria manus ta do Estado·. 
:--;ão que Marx e Leuiu não tenham ,·isto o problema: 
ele está no centro de seu pensamento politico. Mas o 
que encontramos ai, elotá, antes de tudo, sob a forma 
da relação entre Esta<.lo e luta de classes e dominação 
de classes, (: umn repetida advertência a refutar cate
goricamente a'> con~.ooepções burguesas do Estado. logo 
uma dcfinic;!i~) c uma demarcação •negath·a•. Há 
alguma coisa de patético ao lermos. sob esta luz. a 
.:onferC:nda pr\lnunc:iada por Lcnin. em 1919. na 
Universidac.lc SH:rc.llo\'ck, •Sobre o . Estado~. Lemn 
insiste: .é um problema muitll difícil. muito intrin
cad~l·. Hlc <.lit vính.· \'CICl-o que o Estado é uma máquina 
cspcciul. um aparelho especial, retomando continua
mente o at.lj<.tivo •cl'>pcdul•, para marcar com força 
que não é uma máquinu ou um aparelho como os 
outro!>. ma' sem conseguir di11•r em que ele é especial. 
E há alguma coi\a de patético cm reler. sob esta luz a 
pequena equação de Gram~ci no cârcere (Estado= 
c<.crçào r hcgcnwnin; ditadura + hegemonia; força 
t- conscnso etc.) que exprimem ao menos a busca de 

uma teoria Jo Estado. com categorias retomadas da 
·dênda politica· e de Lcnin. a dcfiniação de uma linha 
politica posshcl para a conquista do poder do Estado 
por parte da da .. se operária. O patetismo de Lenin e 
Gramsci está na tentathn de superar a clássica deíini
ção pelo negatho; mns ~m :.ucesso. 

Este problema do Estado tornou-se vital. hoje. para 
o m<l\'imcnto operário c popular: vital para entender a 
hi•aôn:~ c o lundamcnto do pai ... co; do E ... tc. 
onde Estado c partido formam um •mecanismo úni
co•: vital quand\l 'ie trata parn as forças populares de 
chegar ao poder c de agir no perspectiva de transfor
ma\'ào rc\'olucionúria do E~tndo, em vista de seu 
·dcsaparccimcnlll•. 

Do mesmo 0\llÓO. não ~c encontra na herança 
marxista, uma \'Crdudciru teoria da organização da 
luta de classes. c. antes de tudo, do partido e do 

(\, 

sindicato. Certo. aí 'c encontram as teses políticas. 
logo .. prática!.• sobre P.artido c sindicato, mas nada 
que permita de \crdadc compreender o funcionamen
to, as disjunçiie:. c as !tUa' formas . Há muito tempo. o 
movimento operário aiou organi7ações de luta. sin
dical c p,,Jitica, :.obre a ba<,e das suas tradições. mas 
também da~ instituiçõc' burguesas existentes (inclusi
\·e. quando isto acontece, o modelo militar). Estas 
formas foram con,cnadas ou transformadas. No Este 
como no Oeste. e~tamos diante do gra\·e problema da 
relação entre estas organitações e o Estado; o proble
ma de sua fu~ão com u Estado. no Este- fusão aberta 
e manifestamente nefasta. para não dizer pior - e o 
risco do perigo desta fu-;ão para n6s. porque não 
podemos ignorar os riscus de uma cumplicidade de 
fato entre Estado burguês e organizações da luta de 
classes. 

Ora, c~ta-.. «lacuna-.. .. da teoria marxista apontam 
para nós alguns problemas decisivos. Qual é a nature
za do Estado c do Estado imperialista atual ? Qual é a 
natureza, o modo de funcionamento do partido e do 
sindicato? Como fugir do risco de entrar ora no jogo 
do Estado burguês, mais tarde na fusão do Estado e do 
partido " Como pcn!tar para delinear o caminho, a 
necessidade de ·destruição• do Estado burguês e do 
·desaparecimento do Estado revolucionário· ? Como 
re\'er c modificar a natureta e o funcionamento das 
organizações da luta de classes ? Como modificar a 
idéia que o partido comunista faz de si mesmo, seja 
como partido da classe operária•. seja como •partido 
dirigente•. logo. na sua ideologia. para que na prática 
a ex1stência de outros partidos seja reconhecida ? E. 
sobretudo. pergunta para o pr~ente e para o futuro, 
como estabelecer com as massas relações que. indo 
além da clá~sica distinção sindicato-partido. garan
tam o dc,cnvoh imcnw da o; inidat iva' popular~. que 
além do mais superem a divisão entre economia e 
politica. e amda a sua soma ? Já vemos nascer 
movimentos de ma~sa, fora dos sindicatos e do parti
do. capne!t ou suscetíveis de levar uma qualidade nova 
e insubstituível. Em uma palavra, como responder de 
verdade à existência e à expectativa das massas popu
lares ? De forma diversa, negativa ou positiva, como 
votos ou como emt!rgência. Objelivamente ou subjeti
\'amente, sào os próprio!. problemas que se apresen-_ 
tam a nós: a propósito do Estado, do partido, dos 
sindicatos, dos movimentos ou das iniciativas de 
massas. Ora, sob este ponto, somos obrigados a contar 
só com as nossa~ for<;a!l. 

Certo, não '>ão problemas novos. Outros marxis
tas. outros revolucionários tentaram colocá-los em 
fases criticas do pas~ado. Mas hoje se colocam em uma 
escala que não tem precedentes e, o que é decisivo, se 
propõem em uma e~cala de massas na prática, como se 
pode \t!r na Itália. na Espanha e em outros lugares. 
Podemos diJ:ê-lu: sem o movimento de massas e sua 
iniciativa não poderíamolo nem propor abertamente 
esta pergunta; graças a elas. se tomaram problemas 
políticos atuais. E sem a explosão da crise do marxis
rno. nau pmleriamns propor estas questões com tanta 
dareza. 

Certo. ninguém foi H:ncido até agora e nada pode 
ser feito <.lc um d1a parn o outro. O •bloco• da crise do 
m:.lrxi,mo pndc .,uh l<.llllla~ mui" ou menos tranquí
lilantc'i nmtinuar UIIIU:t, neste ou naquek partido. 
neste. Ol. naquele sindicato. O cssenc1al não é que 
alguns mtelcctuai~. ~indm do E!tte ou do Oeste, dêem 
um gnlo de alarme; poderia ficu como um grito no 
deserto. O e.~-;cncial é que. ainda que dividido, ainda 
que aqui e ali cm um irnpa.., ... c temporário, o mmi
mento operário e pllpulnr nunca foi tão amplo. nunca 
tc\'e tantas iniciath as e recursos. O es,encial é que ele 
começa na prâticn, c pelas tentativas existentes. a 
tomar con.,ciência do gra,·idade da dimensão da crise 
do movimento internacional e do marxismo: entendo a 
gra\·idnde dos seus riscos, ma.'i entendo ainda a densi
d~de e n oca:.ião h1st6ricn liberadora que ele comporta. 
O marxismo conheceu nn sua história uma longa série 
de crises c lran .. formuçõc:.. Pensemos na transfonna
çào depo1c; de outubro. depms do e<>fa.cdamcnto do 
marxismo da II Internacional ... Estamos no coração 
da crise presente, diante de uma no,·a transformação. 
já em ge!)tação no luto de massas; essa pode modificar 
o marxismo. dar uma força nova à sua teoria. modi
ficar a suo ideologia, u organização, a prática. para 
abrir um n:rdaJeiro futuro (social, político e cultural) 
para a cla~se operária e os trabalhadores. 

Nin!,>uém prt!tcndc que este ajuste de contas não seja 
extremamente árduo. O essencial é que, apesar das 
dificuldades, é possível. 

(Traduçüo. Murcos Faerman ) 
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POESIA I CLAUDIO WILLER 

l lm:t dD' ,·ni':l' cJtll' tnl' d1:1maram a alen~·âo. na' 
tl<'ll'O:t' dl' ll'\ln' r('t·rhidu' fHtra puhlkac;ãn em Ver· 
"'"· foi a pr{'dnminiin\'i!l qml'i<' alhnlnta de autores 
du 'l"\n nUt'it'ulinu, 11)(' um mudn S:l.'ral. 1rm apan•
l'idn m:ti~ fJnt'tll' nu' ns hlltnl'll' du CJlll' mulht•rc,, 
,·nmu pndl· s t•r ,j,lu. lamht·m. 11:1 :!n Pm.·ta'- Ht)l.:' l' 
nu Pl"''ual cdítudu prla' Poc-.'a" Popiii.Hc<o. hl·m 
t•nmu nu ddn rrt't•ntt• dl' rnunilr,tad>r .. l' leitura,, 
. .... , l'lllllru~lu. d{' n·rla runna. l'flm· o panurama 
puí.>ticn de" unn .. 611. ctn:llldn w nflla'a um:t pre,em·u 
l'l'mininu mah an•nlu:ula. uu. pelu mt•nc,.., uma in
lcn,:t ati' idadt• t•tlitnria: t'nt lllrnn dl· nmnr' l'omo o' 
tlr l .n(Jl' < 'utrim ( ;ur:wdl'. lfild~l tliJ,t, Rrn:Ha Palln
tini. "-ttnin• Arrut1:1. ~t'ith• \rl'llan.in. IJI..a Lauritn. 
t•ntrr nutra,, 

E'tariu 'l' llrllt'l'"unclo !tiJ!utn lipu de crbe. CHI de 
rl'l'hl\u nu J)rudu,·:lu JHII~'Iit•a l'l'minina :lltml'.l J-:,tu 
prrgunltl rl'llH'Il' u cu11ra. dt• t':tr:'tll'r mui' }!Cr:tl: r 'ÍI· 
lido lulur-w dt• 11111:1 fHlt''lil rcmllllll<.l, enquanlll lJUl' 
fenilml'IW Jltt•rarhlllH'IIIl' Ull 'JCil'Ínlngil'ami.'OIC di,lin
IU th· uma Jllll''it' ma,t•ulinu. rum bu't' t•m critrriw. 
nutru' IJU~· nãn n clt• wr l'dta pnr pe"na' dr w'"' 
dil't•rt·nlt•, ·: 

\ 'ma a náliw nitit'll rnai' tll•talhada pude t'nrnen•r 
pi''"' para l'"'lan'l'l'r l:1i' lllll''IÍil''· l ' m du' dadth 
p:arJ wml'lhante !lll:lli'l' l· u alln :,!rau dt• unidadl' l' 
cnNt:·ndu dt•.,la prmludiu pni•tint h•minina du .. anu' 
f1tl. :.tprt•wntundn lrU\'Cio; ccmmn' lantu :Jn nr, t.'l dn 
l''tilu ttuanlll dn' h•ma': cuntida, prl'dnmin:mlemrn
le lírk~. pur \l'll'' pn•m·up:ada cum a l':lplac:in de 
al~o dl· al),olulll uu dt• trnn,cendt•ntal. uu ent:in l'nm 
uma rl'lll'\ÍÍn 'uhn• a n:tturt·la da lin~uagl'm l' da 
criaçiin pnNka. pndt•ndu 'l'r t•nn .. idrrada "intrth
pec:li'-a". Hllt:ula para uma dl''l' ri~·ãn de L'mnçile' e 
,.,ladn' dl· t'"J>iritn, l'nm uma imn~í·tka fnrmalmente 
elahnr:ulu t' dt· lnn' '"a' l',, prú\íma du 'imbuli,mn. 
daquilo ttllc w cnll'l'IH'imwu l'harnar dl' ··gera\·ãn dl' 
-'S". t' dt• uma JHh.',Í:l l'Untemporãnea dl: ronteildu 
metat'l,icu. e'ta Jllll',ia num·a (• radkal. wja nu 
o;entidn de um l'I1J.(ajanwnto pnlitil-n, 11u de um \Un

J!Uardi<;nW arli<;tit'n. ('nmll l!ll. leH' n merilll dl' ''' 
manter ú marj.(em du t>nl~mil'u l'nlrr ':utguard:l~ l'or
mall"ita-. cconl'n•ti,lu' ,. nulm'll l' det'en'lnre'l da 
l'Ont'epçiiu mu:innal-pnpuli,la de uma artl' pulitk:l
rnenlt• IHtriÍl'ÍJJ:lnlt•. lllll' rn:Hl'IHI a l'rna cultural ""' 
anu' 60. N11 l'lllantcl, JHicll'-w :üirmar lambem <tne 
c .. ta pnr,ia ft•minina l'nrrt•,pnndt• :1 um c'lereútipo. a 
uma e\pl·clathn "'l'ial til' qu:1l de\cria wr a t>\pre-.
'ào d:1 '<'n,ihilidadt• dt• uma mulher. 'nllada para a 
inlrct'lf)eq·úu e 11 rerulhiml'Oin, l'clm a ~·unwquenll' 

o;ua' idade t.' 'utilc1a. !IH'"U a radk:lli,mu' e 'illli·n
da,, indu,iH· uu nhcl du linJ,!UUJ!em. O papel alri
huidn ã mulhl•r '''" um11 .. udt•dadr eminentemrnte 
ma,t·ulin:t e patrínn:al rdlt>tl'·W, pnrtanln. em tnda 
uma linhal!,em tJt• pne,ia feminina hra .. ilt>ira que 
pude 'er d:llttdu a partir til' Cel'ilia Meirl'llr.. e Heo
riqm•lu l.hhna. l'lllhnra <''''' rl'fletir-w :l''uma. fre
lJUl'ntemt•nfl•. raracll•ri .. til'll' th· pruhlem;tlilaç:io e 
rritka dt''l:l rnt•,rnu cllncli,·ân feminina. 

Outm dadu inlen·"anle l- \t ruptura de,la unidadt• 
c t'nt•n•m·iu. :.1 partir dt• um l'l'rln ntcntll'nln: l'hcgam 
a Cll'llrrl'r. l'lll ulgun.. t':t'•"· \Irada' hrtl'l'U'. mu· 
dun\'U' nuhn1i' 1111 11111dn eh· l"•l'reH'r dr,la' autura,, 
hlll l'icu daru t'UIIIJI:trandn·W n liri,mu l' pt·rft'l't'iu
ni'ln\11 furn~:1l dt• um lhrn l'«lmu luhllo. \kmúna ~· 
Nm 11.1.1do dn P,li\:1\l , dt• llilcla llil'l. t'CIItl :1 lin)!ua
J.!l'lll 'nllu l' hu,t•tuht t•m a~o,ndtl\'Ül'' lh rt'' dn' ''''" 
Íllli11111' truhulhu ... I 1\1\ulln~ 111.1 e I ll\.i'lt'': 1111 t•nt:w 
a Jllll''l;l :1111:11 dl' Ht•nal:t Ptlllnllini. t·ar:ll'll'ril!lda 
pclu duru t'lll::tiaml'IIIU J)C)hlíl'll l' pl'la lin~tl<ll!t'm 
dt''IHii:ul;t, tal l'nnw '''t•n·"a l'lll < ·, ,1 ;túln \ml'll
l'illlo. em l'lltüruntn l'lllfl 'l'l" h\ ru, anll'rinrc ... Pn
dt•-w nntar 111111lannt' wnll'lh;IOil'' nn mudu dt· l''· 
t'rl'\l'r dl· unira' autnr;l' dc1 Jll•riudu, wja nu '''nlicln 
d:t ''nlt•w l' clcfHir;t\':"lu \ nt':thul:!r. tia l''l'rila mui' li
Ht' l' ahranl!,t'nh•, 'l'ia cla ve,qui .. a ck nma' 1'11rma' 
dl' l'\IJfl'"UII, 

t lm c111trn nhl'l cft· rnplllr:l manifl•,l:l-'l' atr;nt•, de 
uma JJIIt''i~• ft>mininu mai .. rt'l'l'llll'. ~· pndl' 'l'r daru· 
m('Oil' l'\l'OlJJiifít·:ulll flt'ICI h'\111 de Ana cn,tina ('e. 
'·H IJill' '''l'lllhl'rnn' tl:tru nta edi\'àn: a dt>,criçiin du 
l'ntidiann ''"' "''" ni't'i" "'' rl'alidade intl'rnu.. e C\· 
lt>rnch, "'rn Jlrh ill·giar falei' 1111 lt•ma' pu r wrrm ,u-
pn,hum•nfl• m:1i' 1111 mt•nn' adl'ttttadn' a um trata
mrnlu J)Cil'lku. ·' lingll3l!l'lll ,jmpJc, l' tntalmcnte 
dl''Jllljacla. reiJrt•wntam unt:l radkul imer'o:iu dl' \:1-

lnrc' lill'rariu ... tlll\''linnanclu "' H'l!nl' d11 jugn, th 
nn\'ilc' l''lahl'IN·iclu' l' \ ict•nte' ele l'nmu '<' de\l' 1':1-

IC'r Jl"l''ta. I rutu-w. J)Cirtnntcl, dt• uma nhra ;tUil•nti
,·anll·nH· ':llll!lt:lrtli,lu. "'"' llt'l'e"idadl' dl' rl'cnrn•r. 
l'CIIOII IUI. a ('\JU'fÍII!t'riiUl'Úl'' rnrrnaj, C jU,IitÍl':llh:t' 
lrurk:t' pum l'\tJikit:tr 'l'll l'«lfllt>Íidu critico e anti
!n':uli·rn ku. 

l m nutrn ''l'l'l'IU dl"hl Oll..,rnu lendênl'ia ã liber
ta,·au h•n1.11k:l l' ""' dt• 11111:1 lini!Uaj!t'm pnl'lk3ml·nlc 
inn\ :ulura tlllr '"a t' l,l"''a t• 'implkid:ult•. l' n·prl'
'l'nlatln pt•lll' h'\IW• dt• I '-'11.1 \hl..'t'h' l' clt· Cw:a. '-\ 
n·l'l·ri:·rh'Ía l'\tllil'ita uu W\11, ne''"' dni' poema!!, 
•ll'' l' '''r ,·nh·lulicb t•m 'IIli c h•\ ui:J JJer,Pl'l'IÍ\ a: nàn 'it' 
tr:ttu, rc•,JH'~·thamt·nh·. •h· uma aJ)etiii!!Ía tln amur ,;.. 
lil'n t' du :Hitn-c·ruti .. nw. pnn·m ck uma prnpu,t:l 
hl'lll ma" 1!\'r:tl: l''l:h autur:h l''liiu a"umindu u di
rdtn dt• cii'IHifl'lll da '"a 'l'\llalithule, t' t·ulontndu-,l' 
11:1 'Íiliii\':ICI dt• llllll\l lln J)r:llt'r. t' não de mt•rn 
ohjt•lu clt· rum·t'fl\'lll'" 'cll'l:tlnwnlc in,tltm·iunulilll
d:h, til' quui' 't'rlalll a' J'urn~;t' at•t•il{l\ t>i' dt• ..e ttlin
l!ir 11 url!l"IIICI, 1111 llll!n 1111 I!Í'IIl'rn. ,\ \ alclri/a\'Ün du 
p11lil'urm"nw í·. Jlllrtnlllu. uma t'urrna dt• nitka a rc
Jlrl'":w ''''\11:11 t'lll l!l'r:tl, l' :"! Jlrl'' tlll'm·ía tlt• umu l'CIII
l'l'I)\'ÍÍu :lllt•mlflu. hawada l'lll tltl''"lflCI\tc" 'uhre 
•11mi' wri:un !I' tnrm:t' itll'alllll'llll' rna,nllin:l .. dt• w 
d\l'l!ar :w pr:llt'r. t'lll parlil'ular. 

I : .. t,., rrfo, h''\t '"· na llll'lhd:1 CJIIl' puradil.!,m:it it·c,.., 
pur n·rtrc,,•nt;trrm h•nclíont•i:" :1 partir dn' 'l'"" tral'«" 
l'm ,·umcun l'llfll u tmhalhu dl· nutra .. pneti'a'. lllr
nam lil'iw J'ular l'ltl ucna JHil''Í:I ft•minina. pdn 
ml'llll' em ti ui' nh ,.j.,: eh' um rl'lal'innarnentu dialr
tku ~·11m uma tr:ulidin hi .. turil'amcnh• dada la genca· 
lu!! ia :1 J•artir cll· ( \·t·ilia \1l'irl'lll''l ,. cll· um planh·a· 
rncntn eh· pr11Jlfl,ta' t' lllll''lnr' <''llel'ifil'anwntt• t'l·mi
nin:c,, t'ltl tanlu •llll' 'l'lur llflrimidn da "'dt'dadc. 
F .. t~· rl'lariun:lllll'llln n1111 11 tradidi11 :ldquire furm:l 
tlt• lll'l!ói\':Ín. un prntwr um:1 11111ra linguat!em. infnr
m;tl t• dírt·ta, l' :w l''\f)Cir :1' fl'l!iilc' d~1 'l'n,ihilidade r 
d:t 'h í·ndtt unh•, l'\l'luída' dn t•am(lll dn 1':11er pn{•ti
l'fl, purtunlu rl'prcmitfa,, ·\ t'UIHiidiu t'l·minina nãn l.• 
ith•a li1:ula, pnn•m '''lll'l'ii'Íl':tda :11 r:.l\ (•, dn relal'inn:t
ml•nlu da nulllra l'CIIll 'l'll ml'iu umhientl' imt•diatll 
lprint'ÍI):tlnll'nh• 1111 ll'\111 cll• \nu ('ri,linul. ahrindu u 
cli~ol'llr'u Jlllt'tic·u :1 umu l'\J)n .. i4;!iu l'rtllca do' l'nndi
dclnnnll'' dt•-.tu roiHII\'úll. 

Mai' du CJIIl' l'ríw. n ''"'' 'l' 'erifh'n. portanto. o;ão 
'inluma.. th• nlltd:uwa: um le\antamrnlo da 
pruclul'iill Jlllt'IÍl':t ft•minina uluul Merece um pano
rama mui' inquidu t• u~iludo. e e'\:Hamente pnr i~o,u 
ml'lll,.. t'lll''u t' hnmnt.!l-nt·n dn tlllt.' aquele de dez ou 
cruinll' anm atra,, tantc1 nu 'l"l' diz reo,peito ao 
l''ladu :llual clu lrah:tlhn ele pnl'li'a' mai' con'a~ra
cfa, ,. JlCirt:ulura' clr urna ampla IU!!:l)!em bihinl!r:il'i
l':l, lantu ela' :tutura' rn:1i' jcl\en,, 'ó:in 'l' trnla dr 
um f:ttn j,nl:uln. m:" '"" til.' um tlc" l'lementn' de 
um prnt'l'"" mai' t.:t•rul. ctual wj:a. cflo inquit'ta""àu e 
IJIIl''tíunanwntu tfn, 111:11, 'uriadu' wlnrl"o ... udai,,· 
,·cmtru :1' furma' \ 1\!l'lltl'' cil' n·prl•...,àn ~ auturilarj,. 
11111, \'Uja l'CIIl'l'lllll'lll'iU lll'l'l'":Íria Í,• Uma pm•,ja ror
m:tlrlll'llll' inmaclnra t' m:ti' duramenle l'llmprometi
cla n11n ~~ \ida. 

f,lcl nãu implit'a nu ru(Jtura t' :1 dl''l'ontinuidade 
wrem "' imirn' t'arninhu .. Jlll"IH'" para uma pnt•,ia 
1\•rnininu. O lt'\111 dt• Oll!<t Sa' ar\ l'\emplifil·a um 
nulm 111111 dt• Jl«hlura: a t•ritíl'H lill•raria tem a"inala
dll, an·rt:ulanwnll'. tJIIl' u truhnlhn rt'cente da autora 
dt· 1.\ulllld<ltlfll muncí•m umu rt'laçuo de l'nntinuidadc 
l'lllll :1 lr:ulí~·iw llll'lll'iunada. dt• pne,ia t't•minina, pu
rí•m nu 'l'ntidu cll• mainr lillliH'/:1 clu IC'\111, dt> um 
liflll dt• dt•twru~·:w dn 1111t1l uma da' l'Hnwqul-ndth (o 
u JHit•m;l t·urln t' '1111\'lll'fl. prn'\imu au epiJ:trama uu 
:tu h:li-l.ai. l'lllllfl "' IJIIl' l''lamn' publil'andu nc,ta 
l'di\'::in . \li:-.... wna 11111 'ul'inllll!l'mu prim:iríu. e um 
rtll'l':lllit'l'nw 11:1 11i11r l''t>h·it·. Jlll'lular qur a um 
cl:tdll lllllllll'lllll hi,lilrÍl'CI IIII Jlrllll'"CI ..Cil'Í3l l'Cirfl''· 
p1111d:1 lll'l'l'":lrl:lllll'llh' 11111!1 ÍlnÍl'U furm:l J)IIÍ'lica: 3 

pc~t•,iu ,. milllítll:t ,. l'lllllraditilri:t pur wr uma e\pre'
,; ... t' Jlr:ttÍl'll cl:t lilwrd:ttlt•. ll''\t«h rnmn 11 de \la ia 
.la < :r,,~··• lltalhl •tUt' l''larnn' puhlkundu. dt: t·erl:t 
turrn:t '''l':lJl:Un li' d;t.,,ilit·a~·m·, l' pt•riudiladie' JU'· 
taml'nll' 11ur .. ua inh·l!ricl:uh· t' l'lll·rl-nda. 

"'11 m:1í,, l'Uh,· n"inalar IJUl' :h peri!UOI:.t'> inil'lai' 
Cllll' l'tl ha\ ia nll' plunll':tcln. l'nl n•l:-tçãn :i produ,·ãn 
pui·tka 1l·mi11i na. lt·' <~ra m a uma l''Pl'l'il' dl' I e' anta
mt·ncn. nu Jll''ctui'a tio CJUl' c'turia w pa"andu: "' 
lrahalhn' puhlkacfu, lll''lt' nilml'rn clu \'cr'u' não r,. 
gnlam m n•,ult:uJu, dt'''l' ll''antamentn. nuquiln que 
dt• r~rndu1iu "'' inh•rt•"anll• l' mt•rcrl'dnr ele wr ll'' u
dn ;.1 puhlit'll, l' n:t' linha' dr :10uliw pn"ÍH'Í'; ccm
'l'CIIIl'nll•mt•nll•. 11 tt'llHI wra tnmadu t"rn nno,o;a prl•
' i 11111 t•tlit'flll. 

llesenhos. 
MANI"'HA 

C RICA 
RASTEI-ME 

Toc/m 11.\ metll cinco dedos 

~' 
... _ 

~- '. 
" -- ...... \ \ 

1,{_ <. •\) 
~"::::> 

hrinnun nnn um punhado de vermes 
l 111 /11('11 SC'XCJ. 

l'ralw/Jwm urcltwmente 
1'011111111 

A ut mosjc>ru qut• tremt> 
fi/Jr t',l.lt' uu1 
(111 r 11m in\ t .mt t • 
uculmu·.H.> 1w ,·cmtuw 
dt•.uus mínltul purt•dt-s. 
Ne:o..w quar1o. 
Meu pt• 111i 
)u/lrt• (J tupt'lt' 
soh,• da tupt•U•. 
A suht•donu dos merH' dedns 
,~ .fc'J:Uru, 
riuw as pt•h·s moftus 
IIII' •l.'iSIISifl CCI/11 OS I'Í11US. 

F't1rmi~:us JÜo soltas 
€'m mim. 
t•orrt'ltdo dt1 p.; J m~t·u. 
F.ntüo l'c1/111 
.is minltu\ murf(C'IIS. 

, \ , ,tUhll.l\; \n,J l rl\lfflJ Cc<o.1r ,. furmada fm I t-Ira' pela Pl ('. 
lU . jnrnah,l;a IOptnl;~ot r ltrijul, r lradutnra c"Rel.,lilria Hilt'". 
rnlrt ncllrll,l: h·m puçm:.h puhhtad<" na \ohiiOI(ia 26 Pt>ela<o 
Jl(liC' ,. no~ tl'\1,1:1 \lala\3riC'\! 11 IC'\111 dt,lli Pdi\"lio t inédito. 

I ccL• \lt,-.;oh,. ud• fiKada. jfl puhlíl'nu C.a•e1a da ')ol:dao 
I I'HISI. Tro'·'' qur n \Ida remou cfl'il. Ra\IO uc Palha 1731, !mprt">
rno p3r,t \lcnore<o de Is .\mor,.., c71\l. ltm um:1 inlrn'a arh id2dt' 
pu~tin1 ttut lndur 11 p:ulidpllçiu rm anlolo~:ía\ 1J\ber1ura Pocuea 
r ;y, P<>cl:t' HClsel, rm rr•i•111' r <ooph·mt>nlfh lilrnirio,, lanlo na· 
rwnaí' ''"""' "'lrolnJ[rtro,, e C'\C'nh" f manift<>llç~ IPot>m o\~ào. 
t:\pn...-.ca, th', l, 111fm dr lt'r ••·umuladn uma ~prila\tl quanlida
dt• d1· pr~rnlft• lil~rarcn,, \lualm,·nlr t'la lrrmmando dr prf112rar 
uma llnlnl"ll'll d<' pnt..,ia lt'minína. \lulhrr<"o da \'ida. da qual ru 
parir " lt\111 puhlit'lldll nr-la rdiçàn. 

l ri-.1 lem III llnll• I' r iniodila: u pnt'ma lolpr~nladn Iam· 
hrm fa1 p:~rl~ dn \lulhrrC'\ da Vtd.l . 

\l.trHI 11.1 < ir.t,'fl Utallo, jnrnah\11 c f'olha dr SPI. ji publicou O 
l·qUthhrm da' l'cJr •" 11'1711, ~di\àn Mll\\:111 Oh no, ilu~lraçõt' dr 
r idt' lll'llml·hlt•rl: 11 Plll'fU ,.~·ulhidn para ...-.la ediçin t inédito. 

Ol~,t Sit\ an ju puhlln1u I .pf.'lhn I'HI\ t~llrto cJose Olimpio, 
l•ntH t Sunmlnurn t\1a"a" Ohnu .lu11n fo'urka,, tt,1771: Jornalbca 
I Pll'flllllnl. lrudulnru I eh• \(uJu, nhr11' de l'uhlu "'irrudu. inclu
·i• l'), twhlit'udu ~m dh l'f'A' llfllnlollhl• l' rl'\ I\ III\ lilerflría~. dirige 
n 'clur IIINuluru du ( 11\ll du • .. ,ludance du Bra,il; os poema' 
d~•Cu l•dl,·tiu fUI('m purlt• du wu pril,lnw I h ru, '\haonda. 



LEILA MICCOLIS 
Ilusão (2. 0 ) 

leual a toda' 
&,cjuu '~r imka. 
COntUII·Illl .. ' hÍ,IÓWI~. Ca\0~ de \CUs C3\0S, 
falou de mcd'"· d<.> loucuras. ~u,to'> 
l' d~· um ful uro que 'cria no,<;o, 
C!llllO a' dcmai.; c Hllll<l\ e di' c r'"" 
fct mil pergunta <.ohrc meu pa-.<iadn. 
l~\C ciúml'"· 
me roçnu de !<.>,·c. 
qui' rcl..'uar. pensou mdhnr: apiu 
ieual n lnda'i 
,'C deitou ~·omigu. dormiu 
com \ll~l\ f1~'11l:t\ ~lllrC llll'U\ jodhO\ 
c <.onhou ti c ar rnull i lliÍl'ada 
no m<.>u quarto de l''pcllll)\, 

OLGASAVARY 
ÁGUA-1'~0RTE 

Não sei muita coisa do mar mas acho . . 
que ele é um cavalo posto a p1que. 
galopando submerso ou emergindo às vezes 
com as crtnas coroadas de guizos. 

• • • 

Palavras. antes esquccé·las. 
lambendo todo o sal do mar 
numa única pedra. 

• • • 
MUTANTE 

Sempre viv1 perto do mar. 
Entro na água e logo 
a terra torna.se uma memória antiga. 
Saí o 
e a água volta comigo 
as gotas são em meu corpo escamas. 

ANA CRISTINA CESAR 

GUIA SEMANAL DE IDÉIAS 

Segunda 
Não achet a Tlivora m.ts 111 o Kmg Kong na pracmh4. Anlll1se. Leu-se 
e comentou-se que o "Reg1mu não viJI ca1t" Cl!m<~x alencammo das 
Dulls V1das. 

Terça 
Parque Laqe com Patinho. Yoga. Sopll ch11r avó D• do Glauber 
Traduz• 5 p. de mostutbflçõo sté encher o soco. 

Quarta 
Fingi que n6o era omversáno. Almoço (lm fomllio Saidinhs à tar-
de, com e sem Tutu Nlfo me oclomof/Jm no colég1o como se esperava. 
Sa1 deixando p1stas com 11 psiCóloga. 

Oumra 
Passet pros slunos rl!daç6o com n11tr11dor SBrciJsttco. Ultimo capítulo 
de Dulls V1das Encontro P. O na port•n• e v11mos ao chinês. Conversa 
de cerca Iourenço. p11ra mglls nio vfJr. 

Sexta 
Bebencamos depats do filme polon~s. Ouarto recenthndo • chu/1 • 
sutJà. Gverdados Votret no opmto, mas t6o mole. 

Siibado 
C8rras de Pafls D1slarcet· mo d11 naflr P8fiJ tJngafl8r P. O. Casas da 
&nha C~ue1 c~o. psret cm frente i banca ds~ panelas 

Dommgo 
Lauto café 8 be1rtt ·mer. M1m1ctts no 6n1bus. Emoc6o exagemda, demaiS, 
tmotrvllde . 01fdo ligou. pobre. Dartt bofif} Anoto no dllflo llei'$Jnhos 
de Alvares de Azevedo. Eu morro, eu morro. lowana sem dó, por que 
menttas. Meu dese,o? era ser .. , Boltlr (como um cadlverl ne ex1stDncial 
Mas como sou chor6o, de1xsr qu11 gema Penso em presentinhos. novos 
desmentidos, novos ricos beiJOS, sono filhos. Commuo melada por dentro. 

MARIA DA 
GRAÇA BIATTO 

pouco nalurai,, :JO anoiten•r 
a rtificiai,, au ama nhecer 
infe li;re, e ~urm·adch 
pela intimidadt• regulada 

irrl•alidadl• 
eslupidet JJflélka 

inquieto' pela pro\imidadl' dn tédio 
e~ce!>,hamentc confu'o' 
dhciplinados 
ma~; impaciente~ 

(ou eramos simplesmente necessitados 
de enlouquecer em paz'!) 

:\ola - A oraamzaç~o des1a marttia bem como da que sairã no 
prO\ImO \ 'ti"u,, foi ..PO'~i.,.~l 1raças à colaboraçao de Hdoisa 
Buarquc dc Hollanda ·(orpnuadora da antologia 24 POtlaS Hoje 
e prof~,ora d~ hterarura da UI"RJ), sob forma de ~ugestôcs e in
di~Oe<; dc nome~. bem como da ~lisa ~TI• Miccolis, que in
c:lu~i\e cedeu IC\IOS da antologia Mulhr~ da Vida: a análise feira 
incorpora alguma\ sugesrôes da pocll5a Renata PalloHioi, no que 
di;r respc:iro A ~ia remimna do\ ano\ 60: hâ um en\aio de Ana 
Crh rlna Char. a ser rublu:ado cm brc\e, que apresenta pontos 
em comum com o cnroque que adotamo\, embora com um grau 
muiro maior de 11rrofundamenro do tema e de rundamenlação. 

-, ,.) 

-.-..,...... 
-) _ .. -s 
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Assinaturas nos EU A: 
P .O Box 40967 

San Francisco, CA 94110 
Preço da Assinatura anual: 30 dólares 

Colônia de Férias- Monte Verde 
.. Ca,alo'í, jogos. modelagl·m. etc ... " 
Ettuipe especiali1ada - Númern limitado 

Rcscr\'a'i: 282-8831 - Sér~in; 
~------------------------~ ~ 6~~~-Encida 

NOVA LENTE, Estúdio de fotografia 
e cinema 
R. Teodoro Sampaio, 590- 1° andar. 

o S@u encontro com 
f}ente,calé e livros 

QUEM CONHECE VERSUS SA· 
BE QUE O JORNAL 2 UMA FON· 
TE PERMANENTE DE CONSUJ... 
TA. _AS COLEÇOES COMPLETAS 
ESTAO SE ESGOT.\NDO. 

"TDM~Se:W·!II~ 

NoiTe Do~NRO 

Ru! W4tJermrfêmliJB 
iil-149·bul4ntá · SP 

Coleção 
encadernada 
Edição 
limitada 

A coleção do n° 1 ao n° 7 contém uma edlçio eepeclal em 
quadrinhos. E a-COlação do n° 8 ao n° 14 contém uma edlçio 
especial sobre o anlverairlo da morte de Pablo Necuda e do 
golbe militar chileno. Comprando uma coleçio voei ganha 
como brinde o livro sobre Paulo Pontes teA Arte da Resis
têncta» ou um Livrão de Quadrinhos. 

Comprando asduascoleções voei ganha • dois livro. e mala 
um dis\:o de Marcus Pereira, Música Popular Sul. 

NOIIIIC ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ ........................................................................ . 
Clcl8cle ••••••••••• F.a.t.cle .............. CEP ..................................... .. 

BCG~eçio do a• t ao a• 7 (CrS 31)0,00) c.re. 
C~ do a• 8 ao a• 14 <CrS 300,00) § •ermtlho 

B cheque DOIIIIuJ pmo v- polta1 yft'de 

b dlcque DOatlaal de-re •Ir etldereçado pua Edken Venua L&.la. 
Rrml•la pura Ediluru \'cr'u' l.lda. Rua O'l':tr Frdrt' . 221 I - Sãu 

, Pau ln. S.P. - Ct-:P OS.-OIJ 

F:wa ... 11:1 a"in:lluru anual d~ \'~r.u;; pur Cr$ 200.00. Vo~{> rec:~herá 12 
ntllnl'ru' du jurnal ~ ma i' """a' t•dil,·(k, <''Pl'l'iai,. Sl• 'Ul'Í' t·unw~uir I ri•' 
u"inalur:l'. ll'nt dirciln :1 um di,l·n da Cflleçãn :\111,k:t l'ur111lar du ~ui. da 
J!r:l' uclnra Marnt" l>rn•ira. "il' l'itl'r ma i, a.;.;imtlur:l,, dni' di,l·u,. "(' l'UO\C· 
).tU ir""' r. lrm direi lei :'tc:ull·\·iinl·um pll·la dr \1 it,ka t•upular du ~ui! 

Ao;.;im· Vrro;uo; t>Cim 't'"' 111ni)!n'. 1-:n\' Íl' dtl'(IUl' nmnín:tl uu '·alr pu;;lal :i ... 
I· dllur:t \ l'r'u' I Ida .. l~ua <hfar I n•in•. 2271 llinhl•irn, . ..,au t•aulu -
l·apil:tl. Ct:t• 1)5409. 
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MUDAMOS 
Versus mudou: admi
nistração e a redação, 
agora, na Rua Oscar 
Freire, 2271, Pinheiros, 
S.P. Telefone: 
881·4071 

EM PORTO ALEGRE 
ASSINE VERSUS 
NA 

Livraria Palmarlnca Ltda. 
Ruo General VitnrÁiM, 140 
12Andar-Sala 14 ~ 
Fone: 25-2281 
Porto Alegre-RS 

livros importados 
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~ c~ ~ 
8 ~o~O------------•dade-------~ 
~ Pilvfe cileque nominal ou vale postal pata • § Bagaço Edi~ora Promoçlo e PubUcidade Ltda. ~ 

A.veaJda Rui Barbosa 162. ~rreo •. Botafogo. RJo de Janewo I 
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Antonio Risério 

Luis Arànha foi o unico modernista nascido 
no século 20 (Oswald e de 1890; Mário, de 
1893). Logo após a chegada da energia a São 
Pauto, cobrindo as ruas da cidade com postes 
e fios. para o luzir das lâmpadas e a circulação 
dos primeiros bondes elétricos. Pouco depois 
do cometa de Harley passar ••resplandecente 
no forro do céuu (Oswald). provocando 
correrias populares e previsões apocalípticas. 
Moldura perfeita para o nascimento de um 
poeta que c an taria maravilhado as duas 
primeiras décadas do século. possuído de um 
fascínio hipnótico pelos fenómenos eletricos e 
astrofísicos. Hoje em dia. quase ninguém ouve 
falar dele (na História Concisa, de Bosi, seu 
nome e citado uma única vez. numa l ista de 
presentes ao Teatro Municipal em certa noite 
de fevert!;w de 1922 ... ). ~:>r que? A resposta 
mais provavel está no si.ãucio do próprio Luís 
Aranha. Ele só fez poesia até os 21 anos de 
idade, completados na época da Semana de 
Arte Moderna. Depois disso, uemudeceu como 
novo Rimbaudu, no dizer de Manuel Bandeira. 
E Agusto de Campos: uUm dos melhores 
poetas do nosso modernismo virou embaixador 
no Ceilão. Nunca mais se ouviu falar deleu. 
Duas pessoas, que eu saiba, se detiveram 
sobre a pequena obra que deixou (uns 20 
poemas, se tanto): Mário de Andrade e José 
Lino Grünewlad. Mário, culpando·Se a si 
mesmo e aos modernistas pelo esquecimento 
em que o poeta caiu, deixou-nos um retrato 
critico Impressionista-psicológico, sondando 
as razões que levam o individuo a não 
11artefazern e buscando uma primeira 
aproximação daquele fazer poético 
bruscamente interrompido. A análise de José 
li no, por sua vez, e basicamente estética. 
Focaliza estilo, linguagem e relações com 
outras obras· da "serie literaria,.. Vanguardista 
interessado em toques de vanguarda, 
buscando reforçar a «tradição do novou e criar 
uma uecologian favorável à poesia experimental 
dos anos 50, José Lino soube ver a carga 
informativa original do poeta esquecido. A 
partir de uma leitura, e possível ver, em Luis 
Aranha, um momento rápido e problemático 
desta linha ou linhagem poética que vem de 
Sousândrade ao "concretismo••. 

Sim: a obra incompleta de Luis Aranha 
aponta para o futuro. Seus poemas estão entre 

as criaçoes mais arrojadas que o modernismo 
produziu em seus disparos Iniciais. Um projeto 
poético inovador, radical , engajado até a 
medula na criação de uma poesia adequada às 
novas realidades do mundo urbano·industrial. 

Aranha foi uma antena captando os signos da 
modernidade estética e experimentando·os na 
prática. Para isso. armou·se de temas 
fundamentalmente urbanos. procurando tratá· 
los numa l inguagem nova. VIolentou a sintaxe 
para captar o atropelo veloz dos eventos 
modernos. Incorporou à fatura do poema a 
técnica da redação jornalíst ica, atirando a 
anotação precisa do repórter no j orro das 
imagens futuristas. Refez temas líricos, como 
o da recusa amorosa, a partir de conceitos 
técnicos. buscando lirific,ar palavras do 
repertório cientifico. Apelou para a estrutura de 
montagem e a visualidade precisa e 
insólita do haicai' Adotou o estilo de cortes dos 
telegramas e chegou mesmo a transcrever num 
poema. com as modificações necessárias, um 
boletim médico Foi, enfim, o nosso poeta 
futurista. Embora, como todo mundo, negasse 
publicamente o futurismo. Não sei se por 
razões ideológicas, à maneira de Maiacóvski, 
que jamais aceitou a adesão de Marinet1i ao 
fascismo. Mas o certo é que, e desta vez como 
Maiacóvski, aprendeu as lições da vanguarda 
italiana, ainda que via Paris. E por falar em 
União Soviética, Aranha foi o primeiro poeta 
brasileiro, que eu tenha noticia, a cantar o 
bolchevismo e a Revolução de 17, num poema 
onde, por rneio de uma associação cromática. 
projeta o r.retll:l, , r.~ ~31!'"0 operário paulista do 
Brás: uO f'alácio das Indústrias l<remun no 
crepúsculo do Brásu. Projeção que teria sua 
contrapartida russa em O Percevejo. de 
Maiacóvski, que faz uma aeronave de viajantes 
brasileiros descer em Moscou. Mas. turismo à 
parte, resta saber por que este marco da nova 
poesia brasileira continua esquecido, 
injustamente esquecido, quando uma populosa 
região de poetastros supérfluos recheia a~ 
páginas de nossos manuais literários. E 
verdade que nem sempre Aranha acerta a mão. 

Mas, ao contrário dos Menotti e Guilherme dé 
Almeida. foi dos poucos, em 22, a saber onde 
estava o alvo. e nao apenas que o alvo existia. 

POEMA, 
PNEUMATICO 

Luiz Aranha 
O bolcttevismo na sarjeta 
Todas as explosões são revolucionárias 
Triângulo 
E uma bomba de v•dro faz parar 
Explosão 
Síncope 
Não creio no pneuma dos est6tcos 
Mas os pneumàllco. arrebentam 
Que aborrec•mentol 
Não há mais 75 cavalos 
Nem velocidade cor de vidro 
Os roncos do motor 
O ven to se estortega 
E desmancha meu cabelo seus dedos 
Na colméla dos pulmões o enxame de ar zumbe 
Bandeira de p6 agitada quando passo 
Os paios voam 
E meu sangue termOmetro subindo 
Rapidez 
Pane 
Oh! a curiosidade popular! 
Noite 
O sorriso feliz dos transeunte:. 
letreiros luminosos 
Anúncios lummosos 
Broadway faz àngulo com a Quinta-Avenida 
Arranha-ceus 
Vista pela lente da lua Sio Paulo e Nova-Yol'k 
A vitrine e um palco 
Num cartaz o retrato da pnma-dona 
Uma índia 
Neste cenàno não pode ser o Guarani 
Nem o Guarani 
O bonde na curva berra uma força Indómita 
Não há mais orquestra 
A vitrine é um palco 
Drama de adultério 
Uma dama em camtsa perto do leito 
Divã almofada abajur 
O povo se aglomera 
Meu automóvel chama a atenção 
Sou um espectador a quem se pede e que esqueceu o 
bilhete·posse de sua frisa 
Todos me olham 
Vexado 
Coberto de p6 
VIndo de Santos 
A bomba na mão do chofer 
A febre Intermitente do motor 
A câmara de ar se enche de um orgulho burguês 
Escrevo este poema conserta e pneumático furado 
Domingo 
8 1/ 4 na Casa Mtchel 
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Luis Rosemberg 
I· Deboche. romantismo ou politica. dá tudo no mesmo frente à DO''ia precariedade intelectual. Somos um 
po~o censurado. Nossos g!"t<:>s. são transformados em gemidos de dor ... A experiência nos leva à solidão. Ou 
~c JOga na a~t~mulaç!\o pnmllt\ a do kapttal ou se perde no pra1cr. A contemporaneidade da burnce já não 
comporta mat~ o espaço aberto por um Adorna, por um Brecht, por um Sartre. por um Oswald. por um 
Freud Isso é hxo. frente às nossas necessidades de fachada. A simplificação é o nosso lema deverá ser o 
nosso compromisso com tudo. O populismo a cada dia mais vulgar é o pulo do gato. Quem nã~ pula dança. 
Que~ não dança é louco. Pau neles, que eles merecem. O sociologismo vulgar é idolatrado como disciplina. 
Conv~v.emos com a morte dentro do corpo. O vírus do medo é uma constante cm nossas vidas ... O estudante 
masstfu:ado •. deve engolir os efeitos de destruição do sistema. A ré da sétima arte. A ordem não pode ser 
pcrrur~ada. r impo,,ívcl imaginar a liberdade dos -;onhoo; no real. A C\trava~5ncia «dei deli rio du kapitah· 
t,ra!lsa unpcrcepttvelmcntc do centro. para a extrema direita. A imaginação gragrenada apodrece antes do 
ulttmo alo. O espetâculo das democracias é humilhante. A indisciplina vital da juventude é mantida pelo 
cabn:sto. nas mãos de esqueletos envelhecidos. A dor profunda queima a alma, provocando vômitos de 
agoma. A aversão pelo novo. é uma necessidade para desinformação planificada. O conservadorismo 
dete:mina: arte s? ao lado do povo. Falam sem experiência do povo e se esquecem que a arte é uma das 
proft~s~s do artctro. E nesse nosso momento, todo 'arteiro é um produto histórico caro. ao conformismo 
autárqutco. Reina a ·calma• no ocidente cinematográfico tu pi. a ·DAMA• fatura. O •LUCI O FLÃ VlO· 
de_ter~ina. O ·CORTIÇO- reve~ncia. E o filme ·CHUVAS· lança uma esperança aos cadáveres da 
Ht,lóna . Na nm'a I Jl'a gencro,tdade cnsrà recupera remo' a todos indi,tintamcnte dando aos 'elhos a 
ap'";enta~ori:l ant~ '*~ mone e aos jovens a morte em vida. Agora pergunto: quem é que vai recuperar ·O 
C\ VALEmO DE r· A RARt• !?? Regredimos a um passado ca,·ernoso. feio. Mas:> verão oferece chuvas 
sexo_. ~am_as. e suspense ... t preciso in,·entar um DOPS cultural. para não se ver o real. DOPS, drops. ~ 
hra.;tlctro l' IlHe. t\rna o 'cu (lO\'O ardentemente. É um arri•.t;t c ao rctral~tr o ,cu ,emelhanre. não percebe 
que o que na \Crdade está fazendo é a pura imitação da •ci\·ilização moribunda• ... Ou seja. a base desses 
trabalhos perfumados com o kapitaJ é apenas a expressão das necessidades históricas da burguesia e nada 
mai'i... E.ntào o operário dentro da ótica dos dominadores. poderá receber suas migalhas sempre com um 
belo sormo kolgate palmolive. E e'ta é a história da nossa história ... Que cinema é este??? 

2· A ratalhada segue MUTILANDO o Estado. Até 
agora não entendi o público silêncio mantido, em 
wrnn do or "iAPARI·CI'\tfNTO de 2 moviolas e 
um estúdio de som · deixados na COMISSÃO DE 
AUXILIO Ã INDÜSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
por Fernando Ferreira. atual crítico do jornal O 
Globo. Este material Já estava, para ajudar verda
deiramente. a cineastas INDEPENDENTES. Nel· 
'on Pcrctra do" Santo,, Arthur Ommar, Maria do 
RtN"uín l' cu mc,mo. montamo' a~un.; do'\ nosc;o<; 
filmes na então C.A.I.C. Ao entrar para o ESTA
DO. o Sr. Paulo Afonso Grisoli convocou o cineasta 
Iberê Cavalcanti. que ao invés de solidificar a nossa 
LUTA por um cinema de lDtiAS, sabendo das 
nossa~ dificuldades IMEDIATAMENTE. sem con· 
~ultar ntn~·urrn. DE~10"J<;TROU tudo para tram
lormat n lo~al no atu<tl cemitério . CRI· 
~11NOSO. fni ao;,nmtr 'ó c"c g~'to \Crgonho
so. E mah criminoso é se manter na lei do silêncio 
definitivo. a situação real de todo aquele material, 
que para um bom número de cineastas. é tão 
importante como a COMIDA. No atual momento 
em que só .se fala no incentivo à indústria cinemato
gráfica. não justifica se manter a lei do silêncio e o 
material desmontado. t de se perguntar: quem está 
GANHANDO para calar??????? 

J. Aqueles que em nome de um cinema-popular (na 
verdade populista, pois, ainda confundem táticas de 
hegemonia burguesa com ·democracia politica•), 
rne acusam de ressentido. de menininho undigrudi, 
de radu.:al. de pth\utr tnvc.1a por meus filmes não 
terem dado dinheiro, afirmo-lhes que se fosse esse o 
meu processo, eu não me chamaria Luiz Rosemberg 
Filho e não teria feito •O JARDIM DAS ESPU
MAS•, ·ASSUNTINA DAS AMtRIKA· e mais 
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recentemente o poema ·CRONICA DE UM iN
DUSTRIAL> ... Sei que não faço filmes fáceis (pois 
detesto a simplificaçll.o) e por isso pago um preço 
caro. Sei que estou só neste grande circo. Mas. 
felizmente, nunca enganei a ninguém com sons e 
imagens meramente consumíveis, imagens de efeito 
que no fundo correspondem às tãticas da hegemonia 
burgue~a • c que HOJE, pautam o nosso discurso 
cinematográfico. Claro que eu gostaria que os meus 
filmes tivessem tido público. Mas, se não os tive, a 
~ulpa não é minha. O cinema está se encarregando, 
JUntamente com os demais meios de comunicação, 
de EMBRUTECER o nosso público. Sei, sabemos 
todos. que o nosso pior inimigo é o filme estrangei· 
ro; mas não é por isso que vou renunciar a uma luta 
mais ampla peta IMAGINAÇÃO no poder. E o que 
se tem visto, é o ASSASSINATO cruel de toda e 
qualquer manifestação da IMAGINAÇÃO. O ci· 
nema comercial. por ser o que é (reprodutor de 
conformismo), não pode sustentar IMAGENS & 
SONS de um real sem fanta:;ias. 

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

4 DESTE 
MUNDO 

Sou,al.opes 

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

Mancha teve exist6ncla real. Jovem ainda, meteu-se em 
complicações politicas e, expulso, da universidade, 
publicou algumas novelas de qualidade mediana. Depois de 
velho, arrependido, dos antigos pecados (literários), 
escreveu vários panfletos subversivos e compôs uma 
fábula em tomo de um certo Miguel de Cervantes Saavedra, 
escritor medlocre a quem o rei dos mouros teria decepado 
e mão esquerda como castigo por um mau soneto. 

2 _ Teria Crlstóvlo Colombo_ que nunca navegou a nau 
eatarlneta - suplicado á lrlpulação que lhe tirasse a vida, 
prometendo·lhea, no outro mundo, lesouros. latifúndios e 
favores reais? E teria a lrlpulaçlo exigido um prazo de 3 
dias, ao cabo do qual foi encontrada a América encalhada 
no oceano·mar? E Colombo, grato a providência, teria 
aprisionado alguns aulõclenes após cantarolar uma 
anllqulsslma balada pornográfica? ConJecturas apenas, 
enquanto voam os pombos. 

3 _ Vladimir Malacõvskl bebia vodca, jogava bilhar & 
armava revoluções. Nlo ouvia eslrelas e, certamenle, 
nunca leu Otavo Bllac. Tívesse conhecido Augusto dos 
AnJos, converti-to-la ao comunismo e, com grave 
admiraçio, lhe lalarla de Vladimir llltch. Amou Lilia Brik e, 
ao que se sabe, nunca locou pandeiro no cabaré da Véla
lucla, na rua do Cacau. Montava palavras e cavalgava o 
cavalo doido do verso. Um dia, sem consultar ao governo 
ou a academia. suicidou·•• com um tiro de revólver. 

4 Expedito, funclonirlo do ministério (nlvel 7-KF. ref. 
1.08, cod. 23514a), jamais conheceu o outro, cujo notne 
nunca figurou na hlalorla ou nos relatórios bimestrais do 
centro de processamento de dados (cpd). 

Quando Gágarln - bicho deslumbrado no azul -
cumpria sua viagem em torno da Terta, Expedito expedia 
alvarás de nada·cqn_!t~ (mod. A·259/b62), e o outro 

Quando Gágarln - bicho deslumbrado no azul -
cumpria sua viagem em tomo da Terra. Expedito expedia 
alvarás de nada·consla (mod. A·259/b62), e o outro - ainda 
Ignorado pelos reglslros - buscava uma amante nos 
cinemas da cidade. 

Tempos depois Expedito aposenlou·se (dec. 2898). 
comprou uma tv a cores (THV 757), alugou um aparlamento 
(30. 1S. 28. 19°) e ofer.c:eu uma fesla aos colegas de 
oficio. O outro - sempre Ignorado pelos registros -
tomou o Irem para o auburblo e dormiu ate o fim da 
viagem. 

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

5· Agradando c dcc;agradando a gregos e troianos 
Ulauber concluiu as filmagens da sua ·IDADE DA 
TERRA•. O que será como proposta, poucos pode
rão prever. Deu a maior força a este aspecto da 
contradição do ato de criar, pois, mesmo ·com 
muua~ duvidas. tenho a plena certeza de que 
dentro do nosso confcrinismo. o filme explodirá 
como uma bomba. I:. nesse nosso momento, é 
preciso realmente explosivos. para despertar este 
cinema que já foi grande, contraditório e significati· 
vo. Não creio que se deva condenar Glauber i. 
morte, como querem muitos. Mas em se tratando de 
um valor tmpar. é preciso fazer valer os seus aspec
tos produtivos. Quem fez ·DEUS E O DIABO· e 
·TERRA EM TRANSE• não fará nunca um filme 
fútil como muitos que vem sendo feitos com rótulo 
de popular e que na verdade são apenas dados de 
efeito do populismo. 

ENEDOE 

Na nora que C\Cre,·• no Ver\U\ 21. a rc,peJIO da proibição pela 
Cen\ura Federal do filme Crônlea df um Industrial. de Luiz 
Ro~cmberg Filho, onde \e 1e Rtglngtdo Faria, leia-se Ro~rto 
Faria. E\le \lm, Robcrro, pre~(OII aque>las nundamenrada.~ 
:leclaraçocs... Luiz E~ypto 



ROBERTO· PIVA 

morti 
o ad•'k't..'""'" qur ,c.• lth~·1t:t 1k ~.ooo ath" tk superego biblico·cristào & cai 

na vida já é alguma coisa mas falta muito para dar a porrada no alvo cl!rto no 
inimigo exató & niet7_sche tinha ra1.ão ao dizer que os homens não ncr\!ditam 
mais em deus n· <''> w comport:1m como se acreditassem & o futebol & a I v ~lobo 
estão ai para nào deixar nietlschc mentir & esvaziar os bagos na sublimação 
morta da perda de.· tempo a mone ~m vida adolescentes adultos crianças 
morrendo num canlt) c~curo dn casa em meio aos cheiro~ familiares & \c 
dü.pcrsando em ~H·qucna\ cobas ridiculas & se drogando no Hllio da ncgaçâl~ 
do CORPO até cagur pedra & perder o tesão de viver é preciso somente admitir 
morrer entre o• braços da pcsc..oa amada (··qualquer maneira de amar vale a 
pena•) morrer cm plenoht,t'-l'· tll!!a'mo estrelas escorrendo da boca \ermclha 
aberta para os c.:omcla~ do \CXO oh manhã das manhãs molhadas com 
arnêndnas verdes rcna.,ccr para C\ta opulên.:ia eu sou sua beleza eu sou M:u rei 
Davi deus adolc~ccntc da lut, da manhã chO\'endo cravos vermelhos rumo à 
llBERTAÇAO. 
P.S. Em qualquer ltorúrio da manhii rartfe ou noire o.s passal!eiros sematlos llOl 

ónibus t'Siiio c/orminc/(J e.\magados pelo k.apítali!>mO sef,•ug('m que lhe$ tira 
11 Sllll~llP. e pf'l;• & a t'tlt'r~la sexual um bu~:aço generali:ado testenumlta11· 
du c'SIP pt•ríodo de• b~~hár.'t ~ scxualtdade infanríl sendo usada pura 
mm•imemar a engn·twgem kapitalista./,yer Eros & Cú·ili:açlio 11. Marc11· 
se) ,,~srr St'lllldfi os lwmossc-..xuaú espa11hóis tem razão· .r;t coiro anal 
derruba d t•upitul•. Se nãu·derruhu não deixa de ser uma sugestão para 
ajudar u darubudu. 

l 
ARTISTAS PLASTICOS 

Mudando as regras do jogo 

No dia 3: de maio, mais de 60 artistas ptasllcos de Sio Paulo estiveram 
discutindo seus problemas profissionais especclicos. Nesta reunião, foi aprowado 
por unanimidade que o movimento assumiria um caríter aberto, com direito a 
participação de qualquer artista. sem nenhuma exlgincia burocratica ou discrimi· 
nação. e orientado numa perspectiva clara de defesa dos interesses dos artistas. 

Os problemas dos artistas plâsticos manifoslam·se desde as questões materi· 
ais económicas, ligadas ã sobrevivência, até as questões referentes a mercado. 
regulamentação da profissão e dlvulgaçl!o do lrabalhos. Sobre este ponto cabe 
ressaltar que. não possuindo formas eletlvns de controle sobre sua produção. fica 
fora lambem do controle do artista determinar o seu püblico. e este se estabelece 
em função de um cri te rio económico que so benellca as elites. Isto é fundamental 
para compreensão do isolamento do arlisle plástico e da lnoperãncia do seu 
trabalho para o conjunto da sociedade, dentro da estrutura do sistema capitalista. 

Mas. o primeiro passo para mudar as regras deste jogo já foi dado concreta· 
ma~te_ no dia 3 i. O primeiro passo, implica na busca de autonomia através de 
solu~.es coletivas. Começa surgir a consciência de que a negação dos esquemas 
de participação que o sistema capitalista Impõe ao artista so pode ser rompido se 
houver um esforço de todos nesle sentido. A tomada de consciência desta neces· 
sldade se processa de forma desigual entre os artistas, não é por acaso que pro
lissionais de teatro e cinema ja estão, hoje, mais organizados e num estágio de 
luta mais avançado. São muitos os fatores que contribuem para esta desigualda
de~entrelanto que o fator determinante asl• ligado ao modo de produção. 
que e difereQte entre os artistas de um modo geral. Entre estes, o que produz de 
forma mais individualizada e o artista plastlco. Considero. por Isso, fundamental 
a existéncia de organismos capazes de restituir. ao artista plasllco. sua dimensão 
coleliva, e ao nucleo de São Paulo cabe cumprir esla função . 

Alêm disso devemos ter claro que o nosso primeiro passo representa a negação 
da aluai realidade a que estamos submetidos, e que não adianta apenas negar, é 
preciso superar esta realidade. Para Isso precisamos nos unir a outros se tores que 
lambem estejam marginalizados em nossa sociedade, buscando uma alternativa 
do participação política. capaz de responder aos nossos anseios de liberdade e 
emancipação. Não existe possibilidade de emancipação para os artistas, ou 
intelectuais. os estudantes e os oparitrlos. dentro do sistema capitalista. e a luta 
destes setores hoje, encaminhada Isoladamente, tembem nio serã conseqüente. 
Da nossa união depende a nossa vitória, e a nossa vitória só pode ser 
c:onc:mizada no socialismo. A arte. e um mndo de c:onnhecimento da realidade. Hoje, 
sua I unção é ajudar a transformar esta realidade. Martha D'An_gelo. 

Ml'u p~11 t' um hnml'm ~urdo. E nuqm•la tarde 'a· pl'd:l\'"' t• m1n nawin ma i' l'm IJnt\ilia. t' tlmu 'c h a' ia aprutniadu du i\~t\':itl pura J,!Cl\ l'rnú-la :i 
tia,quundn dll').(IH'i l'lll t':l-.a, 'uadn de tanto jogar lma~.tinÚHtmn-. tnd1" nc'" n:ttflll'k"' lunginqun'i di:1' rc\<'lia du pmu. t·unw "'mpn• diti:t na' hnr;h de 
futchul na nw .' cu 'í nwu I>Bi dwrundn no pnrtiiu. dl' fru,trudu <''IH'r:tn,·a. m:tinr lúria. Nc'''· 'l'll' l'ilhn,, n:tdu cntt•ndiamu' 

llm humt•m ).(mcln dwrnndu i• umu roi'a trio;tc. t: "'cu fHli quh dt'l'"i' l'tln,truir um pai' à p:lrtc. nattm'll' INllJlll. 
meu pui l'huru\·:c l'm .,il{•ndn. ali l'nt p~. _gordn, hl'tn lun~l' eh• Hra,ilia, nu" adw tttu' nii11 l'Uil'\t'guiu. l lm dia. l'll hu,cria dl' t•nh·ndl•r tllll' um homem. 
J.,:ntndt·. l'nmu w 'hl·r nãc1 li'l''"' mui' 'cntido. "íú' :tndá,:wHh, andtl\UIIlll'\ l' und:hanHI,, ma' muita\ H'll''· f:lf 11 '''"' mw ttucr. ~.,l>.,ll mãe 

Fu n:iu tiH t'llrU~,tl'rtl de• olhar -.cu rn,lll. Por i'>'ll l>llrt't't' qul' t'll• ttllll t'nll,l'I!Uin adtur u wu luj!ar. cm·nnlruu urnu r:h:t 'illicla parn murar tr:IIHfUila c 
bai\l'i a l'Uhc~;n. t>l'tJi lin·n,·a l' l'nlr<•i, A n1'a e't:n a \1uram"' c•m mui ln' \'ida eh·' l' em nenhuma dela' oé> ... '<'ti' l'ilhc", t•unwl!uimu' l''ltHI:Ír um ano intt'iro 
'a1i:1 l' 'ill•nl'iu.,o. E I :i fura. ~nrdn, grande. um dl' ~o·nn't'J.tttiu :1 Mtlt l':t,:t. t•art>d:l um hnmem numa llll',lmt t'"'nla. 
hnmem l'llllnl' a su1inhn. dl'W'IH'r:tcln :t JH'rw~,tuir «ttt:tiiJIIl'r cni'n inutin~.tiHI. A :1\l'Q.tura inn•rl:t dl' \IUtUr J)l'lu' IJIIUirtl l'antm, 

l'ara n rl',lll da minha 'ida cu ha\l'ria dt• h:mhrar Ma' t•ra um hunwm t'nrfl• l' nãu ttul'ria dl'.,Í\IIr da' dn mundn :ll':thnu uli. 1: um dia. Cltt:Htdu l'lll'!!Ul'Í em 
aquclt· hmm•m uli 11:tradn. l ' m h •mcm pc:,adn. t•ni'a' n:.h cttt:ti' M'lllf)H' itt'i't iu c·m :urrditar. l'U,a, nu ma larch- ':ui:t. llll'tl pai rhur:l' a nu pnrtão. 
'\''l'rcl. tltl(' luniamn' .tJ>n·ndidn a n·,peitar me,m11 'li!,, 't'tl' nth1"· nrm wmpn· t•nmprl'cndiamu' ulhandu ch'-.amtt:traeln u tl'rrhd 'a1in ahl'rlu :·• no"a 
c1uandn. rnl,•rit·n. nus ''''P:t0l'3'll pur algum nwtiHI attul'l~o· pt•re~rin:•r "'m rurnn J)nr rndu' i:-.. 1.' ferru,ia' frenh•. 
inn:rtu. '"m lim. \ t':hn int'l'r tu, a mãt· nrnch:J qucrc.>ndn t ' m hum~o·m ~,tnrclu dwrundn í· um:t t·ui .. a trhlr. E 

l m dia. pnr;.•m. t'll hu,cria dl' t•nh•nder que um I il'ar. nwu pai ,·umn um t•i~:ann bta..candn. nwu pai dmrn'll t·m ,iJ\•nl'in. uli l'm pé. :!llrdu. 
hnmt·m tiwit:t' 'l'll'' l:u u 1111r nãn tllll'r. E um di:l. inutilnwnh• u wu 1111is perclicln. cr:1nch·. ~.·nmn 'l' 'hl·r niin IÍll''W mai' wnlidn. 
nuulrn ,,,,rtãn. um lilhn h:t\t•ria dl' dwr.tr cmnn n \JH•,:tr di'"' a \Ífl:t l'ra Jtar:l nê"· uianc:1,, uma Sirn. 11111 hunH'Ill dmrand11 Í' uma cui':t lri.,tl'. 
'{'" J>ai. ~rancll' l' cflo.,l·nnt•t•rl:lllll' :1\ t'tllura. M:" um dia Hujl' 'ci ''"''· Jtllrll um lllltnl'ln 4Ua'c wm pátria e 

O •~·mtm t>aso;uu. IOl'll p:ti l'll\l'lhl•rt•n. t' dura!'h' 114uilu h·ria dt• m·:•h:Jr. ,·nmu ~~t·ahnu. Era 19Ml c u 'cm l''Pt·rall\'11, l'lwrar {• muitu mui' ttlll' 'l' t•nccht:lr 
muitu lempn l'tt n:iu J)lldl' l'nll'nth·r pur4Ut' l'hur;na' nnit<· muitn nwi' ,.,,·uru . num l':tnlll ,. dc·Í\:Jr «IIII.' !h lãerima' d('<.ram pelo 
n:u1ul'l:t l:.trcll· 'tlli<~. du·ia cf{' ,jJ~·nl'in. mi,lrriu c \J' 11 p:1i. '""'l>H' ~,tnrdn. 'u:tdn. chl'J!UU ~·m t':ha ru''"· l>nntue a dnr é um milhãu d~· 'c te' maiur. 
l':tlnr. liuuH' um dia t·m CJIIl' cutit·i llll'll pai. "ínutrn ah:tlictn l' dl'i\1111 1111111 :tqnl'll• l'urpn t•nurme cair 
diu. purl·rn. c•u 11 :unl'i ,·umn .iam:Ji' rheguei :1 amar ,uhrc u ,·:una. '\o;11":L m:U' P<'rJ!Uillllll n tllll' tinha 
nulrn "'' 'ÍHI na l"l!l'l' da lt•rra aruntl•t•idn l' t'lt• niiu n•,pundl'll. 

J»llrttm• :1 'ida (• ~'"im (' • ..,,im 'rr:"t "··rnprl'. Fk:uin :1li 11:mulu. u ulh:tr t>rl'l!:tdn na' parede,. 
pl'lh:t\ :1 t' tt natllll'h.•, dht\. E :t"irn JlCll..:l\ à l'lll 1964. at(• 11 nutru cli:t. IJU:tnclu 11 cru·nnlntmn., ainda 
quancl11 rnnWl'l'Í a nnutr IIH'tt nni. Ul'nrdacln l' muclu. O tllll' huuH'! in-.i,tiu minha ~ 

Fu tinhn IJ utw' l' IIH'II ll:ti. l!nrcln. 'II:Jdn. "ia.iant màl'. l tmu lru~,t(•diu. n•,puntl<•u llll'U t>ai. r taltlu. ~ 
mil quilflilH'Iru' 11:1rn wr Upl•rúrin l'lll Mra,iJia. Ml'U llm·:t, tlt•pul\ l'lt• Cflll'hrnrht cltttl'\ me'ia'\ l' lrê' 
p;IÍ tttu•ria \IIII ar tk lu ril'o t• la h C/ mui., ~llrdu. '\;ii o racl<•ir:.... ~.·umn w liH',lol.' im·nrnadu u dl•môniu. 
l'IHhl'~llict. (,rituu l' hl•rrnu til• rui\ u l' nn,, '-l'U' filhm •• ""' 

ht tinha III ann,, ctnancln llll'U pai ahriu a rl'' hta ..,,~,·undt•mc" dtein' eh· lt•rrnr. 
O ( rtt/\.'11 '' l' mw.truu (l:tra minha mãe o rl'lralu de \.1uiln ll'lllflll cll'IHIÍ' :Hilll'lt• hcunrm l'nnrm~ wria 
Br:t,ili:t ,,•nclu in:IU~ttr:ul:t pt•lu pn•,id<·ntr da dnmin:uln fWifl' ,j,inJw,, (':tlnw. 'l'rcnn ~.·umn umu 
l~l'Jlithlka . Actui ' 1ti n:l,l'l'r um nm u • Rr:hil. di,,c l'riarw:t ~.tranct~.·. l'h· pl'cliri:t a tudn' tJill' n dri'a"t'm 
llll'tl Jl:Ji, l' minh.t miit• 'urritt, \11/Ínhu. f»du lrt•,la d:t purlot. llÍI' ..CU\ filhch, 

O Hnhil n f111 ; na,t·t·r :tli. Purque nttma .witr tllt' irktnu" eh• ,11;1 hlll'tl uma ,ú fraw. rrpl'tida ai~ a 
t•,t:ura cll' Jl)(,4 llll'tl Jl:ti l.'llt')!lltt l'm l:t'a 'angrandu e l'\~llt,lau: l'"l' ft!li' nflu J.lrl''l:l. 
di,,t·: mulher. aJunh· a' ai:1111.':" l' J mala cll' rnupa' Muitch dia' tta"aria. ""' ... uhrl' "' nutrch, alé 
ctttr 'amuo; l'mhum cl:urui. qm• t•nh•ndro..,..~,•mn'i u 'it.:nifil':Hiu datltt<'la 1 raw. 

\prl'ncli :1 um:tr 1111.'11 Jl:li n11 l'nminhn dr 'ulta. "u . t•nnttt•· """11 pai' um:t\11 u 'l'tl p:ai' at'ima de tnda' 
iutihu' l'IIIJiflt'ir:tcln c(tll' r:t,t.:a'a a ê'trada. a' l.'ui'a'. t' l)ll(tiamu' jur:.tr IItH' l'll' clari:l até a 'ida 
'i:tiú' a nu"' nwu 11:ti l' 'm• famili.t O ,nJ na,na dn para '""ar a pu Iria t' a hnnr:1 clr 'l'll' l'idad:ich. 
nulru l:11lu d:t janrla l' l'tt 'iu u rn'tu l!llrdn da4ul'lc :\1:J, 11 h•mpu lta"nu l' nunt•:t llll'U p:ti reuniu a 

! IJCHlll'lll hnnc•,ln rdktidu nu 'idru t'htiu cll' ur' :tlhn. famili:1 J)otru fut.:ir dt• umu torro inii,Jiilll l'm htl\l':l de 
f:tt ... uhi:t CJIIt' ll'l''l ():IÍ l'lllllinu:tria 1;.11rdu. 10:1' '\'11 Jl:ti' Jll.'rcticlu. "lllll'lt lll:IÍ ' l.'f!!lll'll Wll hran1 

.ia mui' ,t•riu ri, 1 • ~:thia t:unh~.·m tJlll' 11 linhíl l':tl:l cm ::it.::tnlt'''" ():trll ttllll':ll':tr rhl·iu d1.• ira "' hnmt•n, tttll' 
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:-Jo,ento ann1o de abolição. As dhersas entidades oeJ•. rll) 
prO\'Urar:lm, dc'tde o inicio do ano. as formas de atuação 
durante este pcriodo. Algumas comemorara1a a abolição, 
outra~ t cuncmmaram criticamente, principalmente, aqueles 
que. nc.:arom u uholícionismo, denunciando o radsmo cole
lho. Cl·ntcnu\ dc ncgru~ mobili.zaram--.e em torno das athi
d:ulc\. Ate a imprcn)a burgut.~a atuou. Foi num ciclo de 
dch:ll(.' ' cm São Pnulu que um jovem demonstrou o estado de 
cspirlto de gnmdc parte da Comunidade Negra. Lelanlou· 
\C cm melo u um debute c dirigiu-se a um negro velho, na 
platl-ia: 

Paret·c que o senhor conhe<.-e bem nossa história ... 
Pocle me t'nlu1 do Quilornbo do Jnbaquara ? 

O \ Ciho ' lutador ne~tro , Henrique Cunha, lelantou·'iC ~~ 
ronlou-lhc a hi'>tória, inclushe quem foi Antônio Bento. . 

Sem dú,ida , u ;\lo\imcnto Negro não é algo isolado do 
conjunto de manifc\tB\'~ de massas. Dele s.- alimenta, 
nlimcntando·o, partidpa de ~uas \ÍlÓrias e de ~uas derro· 
t~t\. F. \ofrc l 'Otn "' se~ d~'ios. É precis<>, portanto. estar 
atento a tudo <lUC \em ocorrendo no Brasi ' e no mundo. As 
abertura\ que \C ;Ulundam que concretizam nas •utas tra,a
das no., dhcr!>O'I nhch da \ociedade; nas grf'ns operárias do 
.\BC c de o~a~co tem São Paulo) e DO próprio crescimento 
c1uc o mo' imcnto ncJ!ro lhe nos dias atuais. E nã<l podemos 
perder d<' \ i\ta ainda as lutas africanas por libertação 
popular; as rtU\tK!\ do Ocidente - 'ia Nato, países Europeus 
c At'ril-ano-. <lu OT .. \S- Or..:~mi1ação do fmtado du \llitnlku 
Sul ('ia Bra,il). Compreender, também, como o Brru.il quer 
c C'OII10 podcrn \C cmnportar, neste contexto, diante das lutas 
m•t.:r:l' tra,:ul :h , lantn nnhl'l inh•rnu , l'fllllfl :1 nnl'l inll•rna
t· inn.ll. Em outn1., palaHas: predsamos começar escrever · 
I';IJ<' Julo · a hi~tódu atunl do Bra~il. Uma história negra que 
h:l muitn \ell1 \cndu embranquecida. 

• 
O smJ.:illll'ntu tle nudco~ negro~ socialistas cm São Paulo c 

Hio, o,em tlu\ ida , c riu umu ~érie de debates dentro do 
mm imcntu ncJ.:w. E i\to é bom, na medida em que os 
<li\ l'f'~ l' !,! III(HI' \flll:tlll•W, IIHIIIH' IIlUfll':lllll'lll l' . l> :lr:l , j llrfl· 

.-u r.mdu rc .,t><''ta~ paru esta~ no'as tomadas de posiç~ . 
1\to d('nl<ln\tra tjUC • nw,imento cresce e com isto no\C>S 

~rupo\ r pusi,·tK:., \ur~:irão. E preciso compreender esta 
d in:imk;l, pui .. ela c quem ,aj deternúnar os rumos do 
11111\ ÍOICIIICI . faiH'/ C~ la~ cJher~êneias não SUrjam dentrO das 
çntid;ldl''>• 11111'> iate' itol\CIII1cnte nas athidades desemohidas. 
Pólr<l .,,,hn·\iH·u:m. us entidades , terão que aprender a con
' ÍH' r ('O ln "" dhcra:ência... Receber as transformações e 
' "'"l>rN·ncl \·- la' cll• furm:t l' llrn•ht. n:lu ' i\!nifil'a lll•rdl•r u 
que j.i foi ~unho, <to contrário , )ignilica a'ançar e perceber o 
t JII 4' IW<Il' Ullilil'llr. 

.\pc.,•u· chi\ di\ i'Õc) que ocorrem nos setores dominante'> 
ela \ucicdnth: i: prcci)O ler claro que ainda têm um pnnlll l'm 
t·mnum: n nc~·c!>sid1u.lc de e~ piorar. 

Port:lllt() Ulll Mm imcnlo Negro unificado é, hoje, a unlca 
l'nntt.l rc.,pumu1cl de traiJulhar no sentido de responder aos 
IIII!><'ÍO\ cfm IJIIIIUiu~ÕC!> IIC~ras. 

~ 
as 

llumillon Bernardt"s Cardoso. 

\'i\ i está gr:hida. f.: neera. comn o marido e o t'ilho que vai nascer. Qual o 
pn.•ço de um nc~ro? \-ocê sabe? 

E\h1 ~ a hi~itória de um. que custou trêc; caixas de frula~. Demorou 
'ei' hora, ~ara morre r . Não sei se linha carteira profissiona l. Al~uém 
I>Cr~muou '! ' ' 

Vivi rem 17 ano' de idade. O documento 
d11 que ll'lll ., I. ll il r rê" mc-,c<. cstâ grávida. 

· Chc).'nu nn Rc!,'i'-trn Gera l do Hmpi ral da<. 
Cllntl"<" Pl·dn• o ~.·~nt:\n de vi.,uao; de Rnh
"'" Sthl'tl'a da I UI 1\ c-.cmurária lhe re.,
pondcu qlll' 1"'" ha\la ~.·anão. r\i. ela ch"c a 
Vi' 1. 

"'"lt' 11Hthn Rnh,on morreu 
\ 1 1 "111 e,r,o· ,, d~ Roh .. on. dc,.maiou . 
D1a \lnl"' l' tlÍh' ~k .11'\rtl. R''""'ll nH•rrl.'u 

mrma .. ;lia lk "·irnQ!Ia dn H t~'-flllal da' Clini· 
'·''· \ 111~. ... . '' ~c,rpt• lkara man:ado. o n""' 
~t\· .. trcllt:tdl• l' '' ~o' .. l.'hlh' •ra arr;m"·ado na 
.:t.:t .n ~kkpa\'l:t I"Hllil.'tal. l'lll '\à,, Pauh). 

O I kkp.td''· ~:nquanto h,u ia cm Rtll'l,un 
thlla-lhl·: 

- '\'l'l!rfl ll' JO 1111c mnrrer no pau! 
I·. m~.·,nut anil.'' tk matar o negro magro 

dl' :! I anm, qlll' nu,ra' a na Vila Popular. 
h;l\ia dil<l a Ernn. npt'h a '"'"'ão de uma ~:a
'"· qtH.' quando prl·ndc"c Roh<.nn haH•ria 
dl' mutú-lu nn puu. 

Put j,IO, \ l;k r crl.'/<1 do ferreirO . ' .... ' 
fl'/ uma prOl'l"ào d'" preto ' clho . no dia 1.' 
dc nw u• Da l'<b:t de Roho;nn. na Vila Popu· 
h11, ati: <1 pon:t da ddcgactn. ao lado de tuna 
ll•rcw do \'1.'11 1 ro de (iua.anatc<;. Ali . defronte 
ao 44 ." Dl,lril<' Polkwl. pnra mo~t rar para,, 
pnlic:i;~. q tt l' lll'L•ro lamhcm tem \Cl. 

Sulc1 da lut, a Viv1. c Roh~on, há mai~ 
de rrê' anm frcq.uc111am o terreiro de Um
hn nda. Anrig:Hncnrc. O\ doic; 1am JUntos no 
dn rnàc I crcta <\, rcn;a' c '>âhados. via<; ul
tlmnmcntc ck rc-.olvcu frcqucn1ar um 
candomblé do lrmanga. fnh·c1 para ficar 
ma1' tr.lllquilo l'Oill 'cu' On'ã'. \ !!ora só 
Vi\'1 mnda vai :1 ~h'lc fcrcl'<.l. com u lilho 
Ro!!érin de I rê' a1Hh '\in 'âbado. 22 dl abril, 
RniN'Il t<•i 'lllinho ,tn haik lic nOÍ\\tdo de 
lllh :tlllll!'"· em Guaian:ue,. O que mai~ go ... 
l:t\ a era de hailc c de jogar furcbol. Era late
ral dircirn. 

Nn haik. ele 1.' 'CII' amil!o' beberam ba<;
tanre. hw:un ;t, dua' fe._~;,~, numa '" no1 ·e. 
ma• :wahar:un ai nu nui\ aJ,, me nH'. 

De lá 'airam num grupo de uma' dct pc,. 
'Oa\ (ninl!lll'fll lcmhra uo ~enol calllando c 
bri lll'andÕ pela' rua., de Vila Popular. En
~onr r:u.un '' ~aminhão de fnua' do feiram c 
.l <laquim dt: Oli,cira ~1arqu~' Rouharam 
tr~' ~.·ai"''' uma d<.· !ar.wia. tuna de abaca\i e 
uma d1.· llll'\lltl'il. Fnqua nto un-. c:om1am, o u
ln" c:ll reu;l\'am "' cai\a'. \le1o hêbadoo;. 
•\ kvrc,. O fcnante n•lo e'\pl'riHI am:lnhcccr 
para dar qllci'<:t IHl 44" dl \ lllln. 

Nenh um dth rapatc'> \C prc~lc:u pou lOm a 
bnnc:addra. De m;uth:\. Roh,on não dci'<ou 
d1.• Jogm no 1.•• de Mnin Na Hlha. almoçou. 



Oespcchu-'c da c ... po,a. 'cguindo para o bar 
do pai. que alia,, jú comr:uara um deo;pa
chanlc para rru'"'lerir a 'ua propriedade para 
o fi lho. 

Na V tia Popular. Bradeh i no Gonçalves. 
ami2o de infãnc1a de Roh,on wmbem e<;ta
\":\ ,-;.1\nquilo. À 1ardc, lni à ~1s:1 tb namora
da. Quando 'oll.l\a, 'cic; da rarde. 111\e"liga
dorc ... à pai <ma o prenderam. 

No outro dm. na dclegacaa foi ror111rado. E 
Hradch i no, o l){i, coma: 
"- I ,.,·nm a gcn1c para um<t ,aJa com c,. 

o h:.u',inhn c uma rnc'n '-·om m<iquma de C'-· 
crc' c r. De' c 'c r para '"' e .. crh ão-nà<' ,cj para 
que! - Ai mnndnm a gcnle 11rar a roupa. 
Fu tirei l' fiquei como Deu' me fct. Isso 
depo1 ... que me c~murraram h:tslanJe. A1 en
fa ixaram minhr.c, m!lo,, th doi' punho\, .JIIIl· 

lo~. Dcpni' me maml:u am 'l'lllar. r:nlal\aram 
meu~ do1 re-. 1111111''· I nll<lntlll um lcrr(\ en
Ire oc, braço • "' perna,. '\pmaram uma 
ronta di. telll' na C\l'l'l\'<llllllhn F'>la\ a pendu
rado e f1quc• a \Oill:ltk dl'le'-. 1\1 hat<."r<m• 
na mmh,t cahc('n, no u'rpn. na \t)ln dn, pe' 
com um. borracha. Alc:·m da' hnrrad1adn' 
e'murram a gcnlc. ehut:tm (' ha1em con ,, 
querem. Pcrl,!llnt:un \C: a ~c:1llc tem 'cdc 111 
que .. im, ""'1<1 nhura. a hoca c,rá -.cca. F c c .. 
1ncam nrua n::t no,,a car:t, no camo da boca, 
qu~a,e aiogandl a gcnh:. qm· ntlo con .. cgue 
beber uada ... " 
"- Ele~ qucnnm 'aher da ca .. a do Rob

'on. Oj~;,c que- não "ahia c.• que 'c 'ouhc..c, .. • 
não diria ... 

E'>ta cena 'c 1 CJX'tiu diariamente. até .. exta
fcira. ~la<; não ern -,_ô f>ô que era 1(\flurado: 
também o' omrn, pn,ionc.•iro' da ddcgacia 
do dr. l.ui7. Alb .. ·no \ hJala delegado de 
policia - c.•m Gunianall'' 

Valdir era ILlrtUrado rndo" <h d1a ... apc'a' 
doe; quin1c mw~. pelo' polkiai., do -i4 .•' Di-.
tnlo 
Dun~ nlc o di 1 1or1 uravam o' rm .. •onciro': 

à noite ate.•• ron;avam n .. moradorc' da Yila 
Populnr Um <ha •nvnthra m n ca'la da .. ogm 
de Fnn1on Pt'l"l'lra dt• Bnto o Fron que 
daqu1 hà dt'" IUI'\C' \ai \l' formar inve<;t iga
dor de Polki:t. \km da 'CH!ra c:"tava l.llcia. a 
e\po-.a de 1:1 on com alg1~11la' crianc;a ... Oc. 
rolkiai' im adiram a ca'a c ameaçaram rodos 
com a' arma-. un~ m;\u .... Quc:nam <' Mulm·a. 
Ao 'cr a c::-.'a invadida. l·ron que.· d1cga'a d(l 
1rahalho curr.:u para 1ft . Al1dala no <.:onhecê
lo ahra\.'(liH': '"Prcd'<' pegar o :'\1ulllca c o 
Roh't\11 Se acho c''" ncguinhu m,u,, de no 
p::tu. Fk e~;tá me dandt' nwi1(l trahalhn ... 
Se!!unc.lo Eron. \htlucn (: 11111 ~aroto que 
mnm na \Jia. rrnhalha l' :11mln o p.ti. 

\'h i rnmt11:111 IC\'l' qu~· l'OIIH'I 'nr .:om l' de
lc1!adl' \hd:1la 11:1 tcr~·a-fcir.t '\n l':lrru dl"'l'. 
uma \',manl J 111 ai que \t.' neg1'U a di1e1 on
de R1\h ,nn e'l·"·'· qlll' ~·n~·c,ntrou n g:tlllltl 
\'aldir aii.!Cil\,ldll l.' dl·,~·nhllll <llll' t"- rnlidai' 
ron;a\ alll-1\(1 ,, dllcr ,, l'lldC:IC.'4.'l' de Rnh,on . 
H<t ad1:t qlll' ll'l ck quem <.1 "11 o endcre..:t' do 
'eiiiiHlltdO. 0 !!HI"I)tll nega ' '\oào fnlci nada. 
Fiqlll'i pt:ll<hll ol{hl, lnlllCÍ l hoquc ll(l pcltl'\, 
4.'111 cnna d0 t'nr,t...-illl ma' 11a0 l"lltrccnei nin· 
t•ui:m. nem llll'U ~·nm.uada' " · 

\ l':t 'a de \ 1 '·' lh .. 'llll dl· IW111\I' pr o a r . lll'\
lc dta. t'onw ,, '"''da 'Oflil tk E1nn. rc,,,_ 
lad:h f'd.t polit'1 1 \I M l t.'lé/:1 \ 'iii \ll<l filha 
de -.:IIli<' 'l'l 111 r a h.tda th' 't'll tcll'cim: o I Cm· 
rio de Chal;'t 

Nu '""'la-lctr:l. Rul"on :11nda l"'"''~' 
rrunquilo fot cm '-":t''' pt•c:u 1011p;t, lnnpa' i: 
a' dunem.h par.l Jng:u pt:lo lmJwriu dn ~;llll· 
h~• 1'.<' .. do lpnanga. I C'll :.i que o " 1á d.t 
I· r'''· 1l Hm~• I nrl;t , chatn<'ll ,\hd:tla. O dck
!'<lth' " '"a cqmpe ct•rt'<'ll o õnihu'. Prcnueu 
Rnh,on l' lcH1U-o ft dcl.:ca"·ia. Pela m.mh:\ . 
r lc cm·nnllt•ll · (" 1.'0111 I)[\: na cda. COII\CI,,,. 

I ,1111. 

l·nqll.lllh' 111do :u:uniCl'Í,l. a m:il: (k [) ~' 
·'"antt~u 11111 ,td\(lc,edu. ,, l>r. l>.trd • .ln r,,r~• 
•lt•ull:ula na ddcpat·in. quando lc.·' ou 
m trnut.t c ~(,O('rtOr para o fillw: 1:1 cht'r~mt 

1.11 I do \hd,tla. \'j\1 IH1110Cil\. 

\ m.l.t 11.1 "('\1 ~1-ll"ll:l. <" imc,rigadtlH:' 
b 1'c' 11)1 R<•lhtlll 11.1 "·da .: ll'\aram-no 
par:1 ,, '-llh• de ltHltuct-.. Pda' t.k'e''";õ.:' de 
1>11, I", llllh. , ,em unn1 t'"'•' l'llll"l' n dclC'
..,,,lHI l' unw ~.1 .u tk lamilia, quaw tll'lrnntc 
u nKt 1!-'1• ' 1:1. ,, u:mplo d l· Crl\lo, 

I nt h:' adn pn1 'olw de on1e hom ... l 11à1' 
dcmot nu muito para o' <Hllii!O'- de çdn ou' 1-

rem .. eu' uril<l\ de mi .. l·ril' imtia ... 
DMc h0ra" 
(h l!rilth dt· Roh .. on conlitllt:l\'am. Ora 

grita,·~. <H<t 'c cala\il, <h pnli.:iai,, Ú'l \"C/C,, 
parti\ am par\! tk,can,al . 

l rcll' hora' 1\ l"CI'Im0nln ~ontimta\'a , ao 
l<ldn da lj.!l"cia 

Qua1ouc hor'''· o, grito-. de Robin ... on, já 
n<h' eram como dl' 111ido: C''l'ê\11<1\'alll. -.aiam 
ar.:nadn' rela t!arg!llll.l. 1ft não eram ~rito': 
o' -.nth chcA!a":" n hai\o no OU\ ido do .. ~om
panlt~..•inh . 

"' li:30 hr., .. o, humt•n-. da ld rra1iam Ro
h'''ll de 'olta para cela. l:man~ucntado. ao; 
junta' duras. o corpo der.forme· 

.. _ 1\ hdnla falou que negro 1cm que nl\Jr-
rcr no pau. Por i\10 c'tão me mal,tndo". 

o .. companheiro' d"" cela ajudaram-no a 
ajeitar-''-'. Ajudaram-no depoi a min;~r. ~1 i
JOU -.an!!UC. 

Chamadt ''• <'' rnliciah I e\ arillll•O() ao 
Pronro So~. "~rrn de S!lo ~l iguei. Dai foi lc,•a
do cm c•aado gnwe para o Hospital dao; Cli
nka,. Sua c'po.,a çon,..:guiria encontrá-lo no 
~hm1in!!o. numa maca. no cNrcdM do Pron
to <io...-Õrro. torna ndo .. oro. O invc .. rigador de 
plant:il' tem ou irnpl'di·la dl' L'lllrar. ma' ela 
invadiu o Pronto Socnrrn. 

I á c-.ra, a Roh\t)ll, "emi-acnrdado c com 
ac, marca' tht' lollu l.l'· " [ , 10 11 fe to, né 
Vi. .. " 

" - Não e'tú n:\o . hc'lhu 
Dianamcnlc ' ua C'l""'a t'oi 'j,itá-lo. Na 

Qlllll1:t-fc:ir<t, C\l;t\·a lllOIIt\. 

"lo cnlcrrn. " lamilia . ll'\'tlhatla, pc.•dia iu'i-
1 içn. a mca\ava vingan,·a. No dia I J de Maio 
à ll('lite, a prod~,ão cantando polllo' de preto 
,cJho. A ,, ,,odnl';io ~ l artin I uther King. 
<.:orn mai' de du1entm n<·unh, cm Guaiana
;c,, pr<liC,Itlu. O pr imJiro p;tvilhi\o do 
ho .. pllnl ·' 'cr '-'''ll\lruid,, P""la hmd;tç-ào ~a
dona! de Cultur:t '-'1.!'•1 '-' \li.,cigl.'naçõc" d" 
C, li.liana;l">. r('l'é.:'bc• à o nome de Rob,on 
'l• h eira dn I 111. 

\ família c,c1 C\ cu cnrua :.hcrtn - com a!>
'maaura de amigo~ c gente Mlhdaria - pro
IL"-tanuo·t·,lnl ra a <)prc .. ,:'lo "olkial. ,\ cana. 
que \,ti .. cr entregue ii Conm~:lo de .l u~riça c 
P:11 da ,\ ,quidint:C\c, foi lida nP lanl·amcnto 
dn Comitê llra,ilcuo d.: 1\ni,tia. dia I Z de 
~l<tin. relo gtllf'<' Af1n·l a1inn 1\mc:rica. 

H oje, Dó. <' amil!n de infânna d t.• nunl'ia 
ttoJ 11 que .. ah..: 'ohr~ a rnmll' dt.• Rohc;on. 
~IIH irm:l. qul' mora cm l taqUL'r;l, c olm~ada 
a n'ltal diali<li11C'ntç <k t<hi para cao;a. Doi' 
homl.'n' num c:u rn. à-; ''é/C.''· PL"I'C!!IICI11-na 
quando dlL'I!a l'lll ca,,t a pé. Um dta, quando 
cmmu na L:l \rt <'C um pHlle,lantc: pura C:\~on
dcr-'c dt' l':ltt '· ''" dni' lwnWII'- ~aiHlléllll do 
\I.:Ícuh' ~· dcrnm um lirtl pra dma. Dt'l' polí
~·•;u-. '''";aram. pm dua .. \l'll.'"· a 111f1c dt• Dêl. 
à p1o.:u1n tkk. n ... ,cnttn que fliCI.'t'a'am la
lar l'lllll ''-'ti 1 ilho. 

\ ' " 1 nem •,ab~ l'(IIIH' and.t fl proi."'-'"l'. Al
gu{•m lhe dí,,c c cht acr(·tlu:t, fd11. que o jui1 
que ''" iulcar <' !HOt:c,,o nhc:rw pda fami11a 
._.,,111m a c.'(.]IIIJX" de Ahdala. 'ai er ncpro. Fia 
a~·ha qu~· um JUII ncgw l:lhl'l g.uama um 
mlc<tm~·nu' 111,1n. , 

F'ta ,o. l'Oill Rncé110 d~: 11ê' nnth c o fílhn 
qm· 'a1 n:ht."cr 11:1 'ua 1.":1'·'· na \'il,1 Popular. 
f 1.'111 :1 'olul:tnt.•dadc do' allllj!th que Ct'llll'll· 

1,1111 que" flC11III)!IIl'' pa~nu 'l"l" mil au11.•irn' 
p.tra l' \bdal.llll:tl.tr '"'11 mruidn 

""' pac,ll i,1 hL'III nt~tt ' p.nn lh"Í\;trc:m-tu 
\ 1\ t'. 

O lulttrn'' 
\a1 ,~·• lk h11,1 ~·ll:JbaliHl, P1c:p:u:utdl, 11, 

camulh<h dtl KnfCIIíl t' d:t \.'1"1<111\:l qm· va1 
nn,t.·cr. 'lc I 01 nu ti ht'l . dta ma ·'l' .'\ k\nndnna 
- I Hill'<.' di1 1 ta tk Rnl"''ll. 'l" fm homem. 
Rob,on '-lthc:tra d:1 I 111 .luninr. 

Se ele está desempregado 
Ela sustenta a familia. 
Se não ... 
Continua lá. Na casa de sinhá ... 

mulher1 
Dez minutos sentada frente a um papel em branco, 

tentando escrever sobre Zezê Mota. a Chíca da Si lva do 
filme do Cacá Diegues. Nada além disto me vinha à 
cabeça: _ Maria José Motta voe§ fez a maioria das 
mulheres negras, que viram seu show, sentirem-se 
orgulhosas. 

Posso afirmar que ninguém melhor do que nós, 
pudemos sentir toda sua alegria e revolta. Elas entraram 
em nós e nos ajudou a apagar algumas mentiras e 
reafirmaram o que somos, que nossa força é grande e, 
somente ela nos permitirá sair vitoriosas desta luta de 
revalorização humana. 

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

Você exibiu seu seio, suas pernas grossas e boni tas 
sem nenhuma culpa. Agrediu os acostumados às 
atitudes supostamente normais. Sua vitalidade as· 
sustou os poucos acostumados às demonstrações de 
negri tude. Seu canto quente é uma revelação. Através 
dele, pode-se melhor sentir o negro das músicas de Luis 
Melodia, Gilberto Gil, Mi lton Nascimento. Destaque 
para Rita Baiana, feita intelrlnha para você. Um modo 
negro de ser mulher que, só nós entendemos e 
podemos. Qualquer critica ou desassombro é apenas 
mveja e Incapacidade de ser. 

Mas depois de tudo veio o medo. Medo que consiga 
vencer a engrenagem propagandlstica e se transforme 
num sucesso. Talvez, até valesse pelos seus anos de 
sacrifício e porque esta deve ser a meta de todo o artista 
popular. Penso que Isto seja difícil num país 
acostumado ao lugar comum. «Oxum que te entende e a 
nós também, sabe disso,. 

Você fez mui tas pessoas chorarem naquele domingo 
depois pós- 90 anos de Abolição. Eu também chorei 
porque ainda não consegui calar minha emoção diante 
d~ bel~. Neusa Maria Pereira 
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IH•r Eunitl' .L ~dlm u ''i
n'-'''\'rl'l~tria da Zapu. ~rupn 
tt tll' inh•cra ~• l"renll· I~<Hriit
l it·al. 

I 
l>t.'JHii' da inlt'n'u re'i't~nl'ia do IH" n dn /imhah

'"' t·nntrtt :1' inlimid:t\'Cll''• a' pri,i)e,, :J' e'\t'l' ll \'iu•' 
c "' a,,a...,inaw,, t>crrn•tmtdn' pcln' Selo u' ~ennut' 
dt• lun Un uJ.!ht' ~mith , n pnHI cln /.im bnh'''-'· una
nim(•nH·. Jll'J.!UII cm :trmu' Jl:lra n t'fl ll(llli'ta dt• '"a 
indt't>encll'nd:t . 

l· ni c''ll a íenku \nltu;un t•m·n nl rad u pelei' l'ida
d:in' clt1 / imh nh\H', lllli' lntln' a' ncJLnci:u;cic' p rn
' nrum '''r ittri,, 

() n•,J.!iOll' dt• !'\mith, n:t intt•n,·àn dl' cnmbatcr 
''":1 'ilmt\'lin l' diminuir u partidpuçãn d:t' mulhc
rc' trahulhnclur:" 11:1 luta. pwt·emt dar-lhe' cmprc
$!11. 0 mini,trn tln l'rnhulhn ,. Bl·m-E,Iar Social, R. 
CrnnJ.!l', l'lll'J!IIU 11 drd:erar drmaJ,!III!kamcnlc qur 
a' mulhcn.•., ~no 01.11' clka1c' c rc~pon,:hcec; que os 
homcn' na incli•'' ria. 

"' rnulht·n·s. na 'erdndt·, t·nmn parll' inlei!ranlc 
dn flii'HI dn Zimhah'H', htlur:un c continuam a 
cnmhalt•r l'IIOiru :h lei' dn fl'l!imt• di,t·riminatilrio 
dt• Smi th. 'I ai' lt•i, uiar:un uma 'itu:.u:an mcdianlt> 
a qual a' mulht·n·, fll'rmuneccr:in t·omo mcnorc' 
durantt· 1111la :t 'ida. cm rela1;ãn :u1' '<'"' dircitn' 
t·c•mn lr:lhalhadura .... 

"' mttlht'rl'' ufrkana,, ,r.u. de,lc mndn. ode,a
l t•nlud~l' n<~ ''m fmrlil'i tl:t\'iio do de..cO\ nh imentn 
du pai' pnntttl' lrahalh:un em pé"ima rondi~·õe, e 
\lltnrnte prtiJlid:un ttma tlur:t l:t mãu-dc-ohra ao rr
J!imc ilt'J!UI. (), humcth du /irnhah"c partiram e 
t·on linttam u '11ir clu lltti' aw, milharc' paru depnb 
rt•gn•...,a n•m du l'\ lt•riur, encp utdt'ttcl th na J!Ul'rrilha. 
t: i''" dl'i\lt 11' inch'"lriu' wm npcrúriu,. 

Flt•uu llrm ud u CIIIC 11 1':1111 ele l'rnpregur nu"" 
Ufll'ntriu' cll' nucl:t wn e. pu i, ele' wgucm o me,mcl 

caminhn ii• trilh:uln pnr wu' innãu,. l>ianll• d i'ito. 
n re~inw t'flttl:t unit'!l mrnh• rum a' mullll'r<',, ma' a 
n•:t\·ãn dl''':" tui -.uqlrfl'tHientr. poi, 1umh~m 
abandonaram 11 pai' paru partil'iparcm n:t euerra 
dl· lihl'rl:l\'fio. Parlil'itl:tr:un e mnlinu:am a partil'i
par plrn:wwnll' na polilit u c nu o; ,jndil'ult..., no inll'· 
rinr dn pai,, unl'm-w cuda \l'l mai' :tt" JtUl'rrilhei
ru,. '''11 ll'' uu muita .. ali\ i'lll' f<'minina .. a11' cár
rer<'' c l'Umpc" de l'llncenlra,·:in. 

A' mulhl'fl'' du Zimhah'H' lt•m mo,lradn l!,randt> 
delermiou,·ão dt•,dt• n mumcnlll em que cnmcçnu a 
lutn arm:ula. ·r rahulharam l'flm u' força'> do 
7 .. APll nu inh'riur d11 pai" dundo-lhe' ahri!!o. cn
midu' c rHIIJHh. Uâ11 Indu a !l"i'tt'-nt i3 necc,,ária 
an' l'nmh:llei'llc' paru ttlle e'lc' pm"i~am n:t lula 
urmada. 

Muiln' dela' mnrn•ram rumo n lll<tinria do!> ci
dud tích, 'hundu u l'IIIICitti,ta dn indcpt•ndência para 
lcldu c1 J)CIHI, lutuncln prlu lihcrtuçàu lUtai. ecnnfl
mkn. pulilil'u l' \fll'iul. 

A uutnru r ' il·e.,t•t·n·t(uin d n ZAPlJ. ~rupn inle
grunl t• dn l'rt•nl t' t•u a riil l h:~t . 

l>t• ('udt•rnu .. do h•rn•im Mundo 

Maio de 78. As forças populares do Congo se 
levantaram. A imprensa brasileira - instrumento 
da ideologia dominante é quem escreve: CHACI
NA DE BRANCOS NO ZAIRE! 

E o governo brasileiro fala em amizade com a 
África! As lutas travadas pelo povo do Congo (que 
Mobutu insiste chamar de Zaire) fazem parte de 
uma guerra contra o imperialismo, -a exploração 
econômica e o racismo ... 

Alguns pontos que devem ser fixados em torno da 
questão do Zairo: 
1 - Esta e a segunda vez que em treze meses a 
FrJnça socorre Mobutu, Intervindo nas questões internas 
do pais , 
2 - Mobutu e um dos dirigentes mais corruptos da 
Africa. Boa parte da ajuda l vulluosa) que recebe dos 
Estados Unidos e da Bélgica está depositada em sua 
cônta pessoal na Sulça; 
J - No ano par.sado, Já o antigo minist ro das Relações 
Exteriores da Belglca. Renaal Van Elslande tinha acu
sado a França de se interessar particularmente pelas 
rlquazas do Zaire. 
4 ·•Deixem a Belglca numa região que historicamen-
te lhe pertence ... disse Van Elslande: 
5 Os mterebf.es belgas no Zaire são enormes. 
Sob.ctudo em Shaba. ox-Katanga, onde a Sociedade 
!J.:lral da Belgica montou um verdadeiro imperlo. que 
>!XI)Iora os mlnerios do Zaire: 
6 A Belgica mantem o Zaire em suas mãos diante de 
tentativas de ulnfiltraçãou dos Italianos. japoneses e 
J:.:lm3t:s. l'õra tsso conta com uma arma lundamental: 
.::ontrola o :.istema Unancelro do pais: 
7 - O montant6 di Investimentos da Belgica no Zaire e 
q.Jarenta VEZtib ma•or do que o da França: 
8 O Zaire e base p&ra agressões a Angola. prole
gando soldodos da UNITA. chefiados por Holden Rober
:o , parente de Mobutu: 
' -. Diante da noticia da invasão do Za1re pela França 
• por razões humanitarias• disse um oficial belga: ·eles 
trabalharam bem. mu como nos necessitam de aviões 
amor:canos. fotos tomadas pelos satelites americanos 
dossiers fornecidos pelos americanos•. 
o - A França tem condições de ter uma politica de 

intervenção militar de grande potência? A pergunta e da 
revista Nouvef Observatcur, que responde: •Não•, em 
francas que pretende penetrar na Africa. (mais uma vez) 
.::om estes golper. de ousadia. como vanguarda m•htar: 
contando com a retaguarda dos Estados Unidos. Mas os 
Estados Unidos estão Interessados em privilegiar estas 
relações" E: o que significa a Ideia de uma OTAN disposla 
a comprar e batalha da Afrlca? A OTAN _ diante do aluai 
.)Sl.'lgio dr. equihbrlo na Europa - esta dlposta a inlervir 
direlamcnte na Alrlca, para defender os interesses da 
«estabilidade ... ? 

C o qu(; v&r&mos nos proxlmos capr tulos. 

~ 
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I 
. a ~resença hegemGnlca no riquíssimo Zaire. A 

- Lcgiã.: - hoje munida de tanques leves e eg lao médios, hellcóplercs, lanchas de desembar
que, canhoneira fluvial e aviões de apelo é um 
d:s ins:rumentcs mais versáteis da França 
liberal de Giscard, para práticas brutais. 

d 
E a bru .alidade na Legião começa em casa, 

:la C~rsega, onde seus dez mil homens são 

• 

·reinados entre violências. O povo da Córsega 
des:es:a es:e bandc-homens que não usam o 
:1~me de nascimento, e são geralmente fugi-

t 
'ivos da polícia de vários países De vez em 
quand.:, acontece (Jm inevitável estupro da 
filha de um pescadcr, de um camponés. Mas a 
Legião parece Intocável. mor e Ela lei criada em 1841. pelo ret Luiz Felipe, 
para servir ao Império Colonial da França. 

Marcos Faerman L "'gc, seus homens chegavam a _um vaiE! 
inóspito, cem quilómetros de Ora. e alt 
erguiam Sidl-bei-Abbês. E ali, por cem anos, 
homens de todos os povos (fugitivos de 
alguma coisa .. ) Iriam viver, sob o signo da 

teSe você quiser gozar os prazeres da 
vtda!Engaje-se aqui na Artilharia/ Artílharia 
meu velho irmão! À tua saúde esvaziemos 
nossos copos , 

E can ande hlncs assim que a Legião 
Es' rangeira francesa ataca. Há algumas sema
:las, a:acaram nc Zaire, para preservar, 
M~bu:u e abrir caminho para um novo poder da 
França, na região. Em 69. partindo de sua base 
:1a Córsega, a.acaram no Tchad. Um legionário 
bêbado fez confissces a Stanley Meisler, do 
L:s Angeles Times, nesta campanha. dizendo 
que seus companheiros eram sádicos brutais, 
uhomens da SS. que enfiam as baionetas pelas 
janelas e jogam granadas a dentro. ecO ~om17m 
dizia ccphttt se eu pegasse meu dtnhetro 
hoje eu me mandava.,, 

A Legião Estrangeira tem 158 anos de defesa 
d::- colonialismo francês. Foi corrida da Argélia 
em 62, e com esta derrota a França e a Legião 
caíra, lado a lado. 
O colonialismo francês tenta recuperar sua 
presença na Africa. Não vacila, para isto, em 
C:)mprar briga - indiretamente - com a 
Bélgica, que nãc quer ver ameaçada sua 

Legiã.:: 
_ LEG/0, PA TRIA NOSTRA. 

Isto é, a Legião é a Nossa Pátria. 
Ladrões, falsárlcs, assassinos - os deses

perados do mundo - eram acolhidos pela 
Legiãc, e ali construíram sua história, nos 
deser:os árabes, nas duas grandes guerras da 
l,dochina - experime!ltando a tristeza e a 
mor:e das derrotas da Asia e da Argélia. 

A mais insensata de suas campanhas talvez 
·enhâ sido nc Méxicc, em 1863. E foi á que a 
Legiã.: ganhou seu macabro símbolo: uma 
mã~ de madeirá. O Sei recém iínha nascido 
:1aquele 30 de abril. O capitão Danjou e seus 
homens - eram 60 - estavam cercados por 
deis mil mexicanos. O capitão Danjou tinha 
uma mã0 de madeira - a outra tinha perdido 
:-~uma campanha na Crimêia - e era com 
aquela mãe que ele comandava a res,stência 
suicida. Os homens Iam caindo. e ele se 
arras'ava, de cidadela em cidadela, falando a 
eles que resistissem, pela glóna da Legião. 
Mas c capilãc fel atingido. Demorou ainda 
cinco minutos para morrer. E nesses cinco 
minutos, cada um dos sobreviventes ainda 
capaz de se mover se arrastou até ele, e jurou 



s:-bre a mãe- de madeira, não se render. No 
mei~ da .arde, res .avam ainda seis legionários 
capazes de sus.en .arem em pé. Quando suas 
balas :erminaram, eles calaram as baionetas e 
carregaram scbre c. inifl}igo. Os três que 
escaparam. recolheram a mão negra de 
Danjuu, a sinistra mãe, que todos os legioná
ri::ls afagam, na hera do combate. 

F.:i nc úl~imc dia de abril de 1967 que a 
LcgiãC' deixcu, sem nenhuma glória, o velho 
quar:el de Sidi-bei-Abbês. Poucas pessoas 
assis:iram aquela cena: c.s últimos legionários 
ainda na Argélia, em posição de sentido vendo 
a bandeira ser hasteada pela última vez. Nesse 
'empc, cs legionários ainda diziam para os 
j..,rnais da direita francesa, que silenciavam 
S"'bro a .ortura e cs crimes contra o povo 
argellnc: ununca admitimos sair daqui com o 
rab~ en.re as pernas.n 

Es'ava .udo longe do tempo de Beau Geste, 
r~ manco de Percival Cristoohen Wren, publi-

.. \te (o um dm clnt·u mil ~''"'rri· 
lheinh lltl hcnll• de tlhcrtut;lin du 
l!·hud, 1111<.' ufll" 12 nnn\ eh• lu tu 
:Hn\'H\'U u n•j~imr dltutnrlnl dn I(COI'· 

mi I Nl\ Mullum ( nntru ~ n•ntc. u 
1'r11n~11 ''"'I nu hululhitl'' cl,• p;~nHIIII'· 
di''"'" 11 I n!iiw 1.\trun~:l'lrn. ur~:;tni
euçiiu mcrn·nitria. \ ~~~u,:.ruu \· 11 
mc,mu d1· 't'llll"'': «lllllrll\'ll' ,·nntru 
11' fr~lll't'W\1), llllt' \ i• t'lll IIII p;tl,. 

ABERTURA:umnovojomal. 
(e a imprenM negra esl• etescendo-1 

"Somos brasileiros de Maio." 
Este o tllulo do manifesto do jornal Abertura, recente· 

mente lançado em ::>ao t-auto. !:ieu dtretor responsavel e Os· 
waldo Camargo, companheiro que conosco iniciou o Afro· 
latlno-America. 

No manllesto. analisam. alem da abolicão. o momento 
politico. Propõem uma abertura, "o negro falando uma lin 
guagem que attnja o maior numero posstvel de leitores: ne· 
gros e brancos'' 

"0 jornal, que devera ser mensal. coloca. também. a ne· 
cessldado do negro juntar·se as lutas gerais: "neste mo· 
mento em que o Brasil busca uma reconciliação Estado-ln· 
divtduos convem. também. ao negro participar para uma 
elucidação de sua condlçllo de homem brasileiro". 

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

NEGRA MELODIA 
Depois de muito tempo sem ouvir nada de no~<o de 

Luiz Melodia. ouvi, outro dia, duas das suas novas com· 
posições no ródío Sempre naquele seu estilo de bfue 
brasileiro de letras simples. Das duas a que mais se 
destaca e lran, dedicada a seu tilho 

Gilberto Gil despediu·se do publico brasileiro. no ulti 
mo dia 13 de Maio. no Teatro Municipal de São Paulo. 
com um show multo bom e o teatro lotado. O espeta 
culo, que fazia parte das alivídades relativas aos noven· 
la anos de abolição. loi no saguão do teatro e o cantor 
comen1ou: 

- "E ... , a gente sempre fica na senzala .... 
Gil, pretende ficar um longo tempo nos Estados Uni· 

dos. apresenfando·so em seus principais Estadolio 
alem de gr11var \lm disco com Bob Mar lei e Steeve Won 
der. 

Uma das nossas maiores cantoras popular. Elia Fritz
gerafd esla ficando cega . Por isto seus médicos acha· 
ram prudente quo ela dlminutssc seus shows para que a 
luz dos refletoreb nlío apresse suas ceguerra. 

cadc em coleçces de aventuras (no Brasil, a 
fascinan:e Terramarear). filme que passava 
:1as ma:inés. scb cs aplausos dos meninos ... 
N: Beau Geste, c legionário era o herói: •o 
s~ldado era a figura de túmulo, imóvel em 
silêncio - qual um deus eglpcio no meio do 
·empc, olhandc para a minha face viva com 
aqueles olhos de pedra morta. Por que 
es·avam :odes naquela atitude de estátua? Por 
que es.ava c forte tão horrivelmente silen
ci:Jso?• 

Era a cena que impressionava os meninos: à 
:nedida que cs se Idades iam caindo, baleados 
pel~s (bandidos) arâbes, ccele os colocava de 
pé, ferido ou morte, armava o fuzil em posição 
para que "' inimigo tivesse a impressão que ao 
l·,ng.: da muralha, em cada seteira, havia um 
s.:ldad.: vigilanle.n 

H ... mens mortos, cem fuzis nas mãos. Não 
será a Imagem perfeita dv que é, hoje, a Legião 
Es·rangeira? 

GRUPO 
VISSUNGO: 

... , 
Não levamos Arte para o po\o; 
Vivemos a cultura popular ... 
por Mario Au~u,f(l 

No p1 indpio, hú CJII:ttru anu., atrã,, 
\'r:l 11 ~.:rut>u !'íarar:t Mi11ln. 1-:nln• \:Íriu' t!lt•menlcl' 
lll'l!rm. IIHtl:ttu,, Mi~.:m•l Ar~·an_ju. ('arlinhu' e l.u-
1:1 . 'I uclu, "' uricina' ant d:h ma i' h:.ti\:h c::tmada' 
tia pnpul:t\'iin, ma' t•,f:IHtlll inh•n·":tdu' cm de,rn
' uh t•r um trahalhu 'uhn• ~·ultur:t' nt·~ra,, a partir 
cl:t mir,ic·:t ,. tln h•:tlrn. 

t>u IÍHII O ~~·~·n no G:uunpo de 7\lma' Gerak 
til' \irt•, ela \1:tt:t \1:tdt:ulu I ilhn. 'urcin um le\tll 
t>ar:t h•:tlru. cttll' tlt'' t•ri:t '\'r ltlthil'aclu· pl'ln t!rnpo. 
\t 'IIICL' !I lll'n'"Ítl:ttlt• th• &llliOIUIId:tr fi' e'tudo' 
"" ,.clltll•iulu ctu I h rn. cti,t·utir t' arrol undar 

tucln clu t•nnll·uclu dn liHu, tJi,t·tttir ~· õ!Jlll'l'tndar 
~' CJIH''';,,., , :\ta' ,.,,,. trahalhu lt•\:1\:l ::t po,ido
namt•nll" cliantt• chi n·atlti;ick . i: um trahalhn ár
dun t• na mt•dicln ttm• "' uhjt·th "' 'l' dt•fini:lm al
~um:t' Jlt'"":" :H·ah:t\ :1111 ':eincln. 

O !!rttflll jú :tt>rt''' ntuu-w para cli,cr'u' tipo~ de 
t>ithlku': 11 da Zuna Sul - n intrlt'l'lualidade dt' 
da"'' nlt'tlia - u elo 'uhúr.hiu - de cmde algum, 
ch•ll'' 'ít•rum - t• u clu inlt•riur · dt' undt• \t'in c> 
rt'\111 clu grupo. \1:1' 11 JlrÍIJiríu truhulhu definiu-f" 
t>du tlilhlit-n clu tlllt•riclr t' 'uhurhiu. Fui dc.,la de
fink:w IJtlt' u ~.:rupn ... ttrgiu t•nnat•l:tnu•nlt' r ::ti n 
numt• muclnu: \'i"UIIt!CI. 

\'i.,c;ungo, cnnformr c"plka Miguel Arl-anjo é a 
canção de traballw. cantad::t no século X VIl pelo~ 
n~ro\ e~oera"'"" que trabalhtnam m> J!arimpo. nas 
mina' de diamante\ du' Mina" Gerai\. f~c;te povo 
qut a hi,túria uficial .,e oega a falar que e,io;te. 
com uma cullura que a ideolo~ia dominante ~e 
ne~a a actitar. ~o principio. quando 'e apre~enta
'am na Znna Sul. cn,ai:nam na Unhe~idade flu
minl'n-.e. o grupo nb.,er\IUU al~umas coisa': "n \ler
dade que a' letra' do "i''unJ!O contêm, a~ pcssoao; 
da Zona Sul. não 'ãn compreender direito. Se a 
J!Cntc t!ll':t l'nmu dt'' cria 'e r tucado ela o; torcem o 
n::trit. E um ccrtn prrcnnt:eito c-.lético e na medida 
que a J!Cntc 'e apre~ I unda. 'ai perceber que o es
têticn estú muito IJgudo ao ideológico''. 

P - 1- ntão Hll'~" comcç::tram a far.er mihica pa
ra us cla,,e, pupulure ... 

R - Tem uma l'Ui'a ctuc t>rl'l'i'n ser colncada. A 
uriJ!cm da" pc.,,mts do J!rupn é um ncgill'in rnuilel 
impMtuntc. Uurunlt' um pt•rindn C'itlvcmus lij!ndo' 
a um lipu dr pc'>son CJIU' niin tinhu nudn ... a dao;sc 
m(•dia. a lnlt•lct'lttttlidnd<' dn Rin. Eo,tíl\ amos 
prt.•nt•upudn' cm atender eo;la' pc"ono;. 'la medida 
que l'nlt•ndt•rnu' que e ln' puderiam nfl\ I e' ar n um 
l'aminlw erradn .... ( 'omprccndémn., ttue .;il 
P,Vdcriamn' prudutir uma mu.,il'a H'rdadt>ira se 
fn...,emns \lher U mit.,Ít'l.l que a l!entl.' queria produ-
7ir, "' nu' de,li~á...,emo' da t>reocupaçãn de aten
der aqm·la' pc"o•"· t-:ntiio n~o ~ cxatamentc que o 
~rupo decidiu m<htrar a cuhura popuLtr à' cama
:Ja, popularc,, O l!rupn para ,uhre,her IC\C, tam
ttêm. que aprender n CU O\ iHr com C''a" eamada.s 
pnpulart' .... indushc para w de,emnher. Continuar 
a aprcndt'r, f111t'r intcrdimhio. Somo' reprodutor~ 
de uma cultura que ele' prndu1cm. '\ormalmentc 
um \Uieitn ou um erupn qualquer cria determinada 
mú,ica. snl dn ambiente dele c "ai para na Znna Sul. 
f'ka ali c ali .. c perde. f>nr i'oto t.•nnlinunmn., lá no 
noo.'o mcin. lnclu,hc há umu idéia 'i~enlc -:---e t'oi 
diln inad,erlidumente - \'OCê., lc .. am .:'sa mú,.ica, 
cultura ropular ao rroktariado. 1<:sw e um t:on
ceilo cJtte c'!:i o;endo U\lldn por wdo mundn que 
tcnt11 l'ntt'r 11111 trnhullw de leHtr alguma cni,a. Co
nhe\'11 n JH'''W:tl e nüo é esta n prclcn~·iiu. nu mc
did::t lflll' \L' litt'"'e i'tu ro,turinm ncgund11 u tra
bulhn. ble'> nào vào levar cultura: v:to .-,e tdt:nllfi 
car 1.'0111 a culturu cxeo;tcnlc, \ÜU tran.,ur com as 
pc.,..na,. mantcm•doras d:HJU<'Ic lipn de l'ttltur::t c 
tcntur uli. :ttm•ndê-lu c dhulgá-lu. A cni'a e\lá 
mitil'it.·nda prlu '''l!ttintc: "' pt'"'IH" -.t• ll't'ham e di-
7cm: '\i,., 'umn' fttiL'r c.,lc 1rahalh11, llel'inindo pn
'i\·ne' ,. alilllclt•' pura "' grttJH" cJUI.' dl.'lrm a cullu· 
ra. 

P - Vnd· lt•,antnu all!u impnrtanti ... ,imo. O 
pap11 da 'i'áu da da'w média. wlorc, du da.'.;e 

m('dla. l-.ntân nil' 'amu., lt•,ar a t·ullura nn Pll'fl ... 
Ma' t.•nmn r IJUl' HlcÍ'' ;tpn•ndt•m nc"e meio . Cn
mn '1.' d;l a inter;t\'ân? 

R - i·: \tlt.'l' dtt.•g;tr J>ara \cr. cnnhen•r, 'at:ar. 
'"m attttt.•l:t pthÍ\'tlfl fclldnri'>t:.t de ··u que Í' que 
'm·í· lat, u tlttc í• CJlll' \llcÍ' l'Uill:.t?" um eontntn 
purn l' 'implt.''· Trm Iii umu ruela dc .lnnen cm o\lc
grc. n:iu-wl-tHtuc-l:í nu intt•riur dn E'hldn du ..-,. 
pirito "antu ('hel':t, torna cal'lmça. halt· pUJlO, fula 

mil ~·m.,lts da \Ídll du curn. htl:t! ni1' """"" do 
Riu ... t'IL' ... at{• cl:t "l'gunw,·a t• liht•rd:uh• an t·ara 
para l'alur da' l'OÍ'ill' dclt•. Ma' ut\t ""'' ponlfl eu j:i 
t·unt'in rm 'tll'e. vc~t·t! n:w (• n•púrtt•r, nün í• l'nldo
ri,ta, ntin (• mit,ku, niw é rt11tla. Votê é ttma pes
<;on l!IIC l''iiÍI intl'r<'.,.,:tdn <'m nmir eu c:nntar. ~ii. 
l 1ma pt•"na cunwm t'lllllCI qualquer oulra. E.,ta 
pnsturu. par:1 nu., l• lltlptlrlantiv .. imu, lntn,adin de 
pc,litHI para J)t'''"u. Adw int<'n''"unll' n 'l't!tlinte: 
O .JnnJ!n. \Jrnu \l'/ l'tt li um liHo do Edsun Carnei
m t· 'I a p:tluHn jun~n. O inlerrsw pela palaHü 
.,urttitt urn:t H'/ t!U~ l'U fui tHI Mnrru da St>rrinha. 
I à tt•m urna ,·c•ntttnidad,;:,,dr niw 'ei n qur lã que 
l·atill nu lat jnn).!n. ()epnis CJIIl' cu li u li' ru do 
t:d"m C'arm•iru. 1: lá que ,j u .lnnJ.!o. A Serrinha 
fka c.•m Msdun•ira. uncll' na,Cl'll n lmp~rio 

St'rrann, htrt•u ele l'Nehrc' arti,ta,, ""' liHn\, ,e. 
gundu u t-:d,nn C'urn<'irn (na {·pneu cm CJUt' n li,rn 
rui puhlit'arn) t•rn um ~:êm·m lratido pnr l.''<T'd\ ()\ 

afrk:tnth ll"'' t•,tn' am em 'iu' ck t:\tindiu. entãn. 
dn inh·re"l' pdn jnn~:u. a ~:rntr ""n'r:,tuiu começar 
a pFm:tr. JHir t•,tn ,,r:ítil'a dl' l'llch::t\·n . papm. bo
lt'IJUÍth t• l:tl ctllt' j,"l c.•ra uma \!r:uuli,..,j,,jma rnt•nlira. 
qu:tndu nil" dc,t·nhrirnu' na St•rrinha um nitd~:n de 
jnnl!n ai h j.,,jmn. E'tt' t'nntnln niin i.• n dt• \!ahinete. 
11 dn fnldori ... tu, C:• 11 dCI di:t·:t-dia. do \Í\l'r. d11 
'''nlir. tlt• turnur l'Ltdlll\':t nu meiu fiel' da c ... quina. 
..:.,,<' qut• i.' n lam·t•. O lum·c.• dt' .. nhcr que o vt'lhu 
c:u·hun•irn <tlll' 1!11 .. umhll nu hlncu c:JrnaHlll''>t.'O 
Cnpridlll..,th eh• \'IJ!áritl'l ( it•rul tt•m tJtlt' 'e r jonl!ttei
rn. fllll"tJIIt' lrm mniht id:ttll•. H'Ín ·ch.• Min:1' r lnr
~·fl,:mwntt• "'" iu jnrtJ!Il. 
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P l m clh1 1111' 'Jtnth l'" :n'' l'r """a hi,tilríu . . . 
I~ "'l' ria hum. m~'' ml•llu" '1.' a' pl.'"oa' '""· 

lll.''"'m ll·r. '11111 pai' uncll• .1 m:tiuriu da' P<'''u:l' 
nãu 'Uhl' lll ll•r . l'":t cullura naturalml.'nll' lendl' a 
'l' r ural. Entà u "'d:· 'ai h• r <IUl' \l'r l·um "' 'l'lhu ... . 
,, ~trtimu' dl''ll' llrÍOl'Ít>iu . (h H'lhu' , ,thl' lll ela' ,·ui
' :h . 

fl - 1>:1 ll;tr:t \ Cll'Í"' 'l' ll<lr:lrl' lll \ Í"llll!!U l' .... ;llll· 
ha~ Ori).!l' ll' . ,·umu 'l' _cll''l' ll' uiH•m ... · 

H - ,\ mu ... u:.t na \I rk a H•m uma hm.;àu ... ul'ial 
muitu maiur clu ttlll' l l' lll ~u1ui nu Rra,il. um p:ti' 
t·aprtuh ... t ~t . Attui :a mi"i,·a ll'tHit: a atl•ndl'r u flll'r· 
caclu ,m·ial. H'lldl•r . l'll' ... '\:1 \frica. l'mhum l'la 
l''H',j:l 'l' tfl'WII\IIhl•llclu, ll'lll lllll:l fUO\'àll 'udul 
mu1tc1 111.1i' rtl':t , indu'i'l' l' 'll·tk:tmrnll.'. pur l''lar 
muíltl lit.::ul:t :i 'id:a da' IH'"'I:I'· 1- nt:iu "' l''l'rtl' "' 
afrk:mch. nu Ur:,...il. tr:llhiiU'l' r:tm tucln i'lt' 11ara 
múo.,il':l plltlul:tr . l.ll• t· '''t'r:l\u, dnminadu. t•lt• , ... 
fn•. t' a mú,ka h•nth• :1 ... nti•..f:llt•r :1' tll'l'\'''idadt•' dt• 
"' :tl'lrm:1r rnnw wr h11mann . Quando 'uti• fala t•m 
'l'llllrnr :a' t'HÍ'Il' \• um llt'I!Úl'iu muito clil'ídl... t'"a 
rdnt·:w "'l'i:tl. l'"" 'h \·ud:t tHira dt• míi,Íl':t rum 
'idn i• um nt·~.:únu ttiH' \IH'l' nula l'lll •tll:lhtut•r t>:ll' 
tln lllllltllu. untll· (l•nh .t h:t' atlu tr:l\'"' clt• l''t·r:l\ i· 
<1:"111 . ,\m\· ríl':t ( t•ntr:ll . "'lalt'' · \ m·i· 11111:1 t'":l li:.::•· 
C:ill l' llt rc· !1111 ' 11.: l ' \ l 

1 
I () ltll l' :H'IIIIIl'l'l' l' llln 11 

lll'!,tfll, l ' h:t ' H .lllll'llh' jll' l•l' , U,I' uri!!l' ll' aJ'rÍl':lll:l' l' 
ttlll' a IIIÍI, Íl':t h11 tlarh· clt• ' "a l'"\•ndn di.' 'ida. l'll· 
làu :t l'tlllllt'i r.l l' uma ti:" (IIIUl':t' lula' Cjll(' w luta 
l' ;tlll ~tntlu . lut·:uutu ín, tnlllll' lllu t' hatt•ndo. -\i fl•m 
u nwln. lt•m :1 mia,il':t: \ í"ttll!!u i• mu,it·a dl' lr:t· 
h;alhu. t:nt:w hú t':llllu. nu trah:tlhn, na ~m·rra. O 
:I,Pt' t' IU mit,it•:t l' l':lll\':in l' 'IJ na l'"l' lll'Í:J dn lll' j!rO, 
t•nmt•n•t•adt•:.' ( ':lota t>:tr:l hrith·ar. namur.tr ... 

!'\t• a ~t·ntt• t(lli"t' r Wj):u -ar l'''a' t':tntiea,. \ i"nn
,!11 i..· r:antie:t dt• mim•r:t\'Ún du Uiam:tnlt>. uma tur
ma IIII\' 11 l''l'f:l\ u t•ttt·untruu tl:lr:t "l' <''P't:"'" 
t'IHIII llltln trahalh:t,:t. 11 jnnen. nu lrahallw ~:urn a 
l':tll:t·clt•·li\'Úl':lr. t':tl'i•. t' cl:u aluna. Quantn ~~~~ ~ém•
ru ll'lll Cllll' H•r :t' ntltur:l' afril':ma,, Qut' na\·ân 
\l'ril'llllll l' r:t mai' inl'lut"nll' l'lll lli:tmantina. na 
l'IHil'U qut• t•'i'lirnm "' 'í"""l!n,, pnr l''l'mpln'' \ 
rl'~i:"w 1111rll onch• "' l''t'fll\ "' iriam t•r:t cl\'lt•rmin:ula 
JH'h'' nrn•"id:ltlt'' ""' t''-t>lnraclnrl'!.. J.;,u tnuia 
IUtllt'lt• 111111 clt• t•nlltll'll. ()., t''l'f:l\11, ttur linhum 1':1-
dlicl:uh• clt• I'Hil'r um tltm dl' l'ni'u iu par:a lal lu~ur. 
J\, l'UIIuru' furam 'l' mi,lnr:tndn. uutr:t' furam l'i· 
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pt•h• to hrant·a. mas na minha ('fltli.'Cpção u branco é 
a da"c cluminanh'. li du"" qm• oprime e não 
tll'rll' ll\'11 a l'la'w duminunll'. l''tnu automaticamcn
ll' na ra1."t1 m·J!ra. l :,ta. a minha t'lmt·rpcân. O cnn
tr:írin du Pt·l~ . ju,l:tmt·nh· u 1.·nntr:lriu. ,\ coi">a niin 
i· t~an ' irnflll'' a\,im . nu ....... 

Jl - Ct•rtn . i\l'hu mutft•,I:.Jilll'Oh•. ,·nmn não ff· 
l'11u t•um .,, nJ>r<'"'ll"''· ma ... ,·um c" nprim1do,, .,ou 
l:tmhi·m •w~rn. 

R - \~unt u llillun h ' tn uma , . .,;,a impnrlantf 
ljlll' l'll' niin fuluu : n uri~.tl' lll ddl.' . l· lt• r hra nco. ma ... 
\ l' IÍ\l'''l' 'Í\ idn nn nH:ifl dn hram·u. não ('~la ria fa. 
lantln j,tu, lll'''l' OHinH·ntn . • Fui d o minado 
tumht•m ... hl\t•lu. lrumh:ulinha . rnuhar ca\>alo ... 
l'lt• sul'n·u urn prnt'l'"" til' fl('.l!rtl' · (h m·~ru' na fa. 
\l'l:l l' r:tm uprunidn' l' l'lt• um hranl·n rm meiu df 
nt·~n". I· ll' :"'imiluu <•,ta lt•nd~nl'ia dt> '''lar no 
huln dt•,tu' fll'"m''· Vl'.ia: upi" muila luta. t•nn· 
duimc" al~urnu t'cti'ó:l. l'cnw' urna prupnstu muito 
~runcll'. t\lí• tHiuru l<'tnJW l' uindu há. linhas pfn
'undu u"im. cm J)fii'\Ur umu l'UIIura negra à nível 
dt• Rrn,il. 1·\lc r mn p('n,amcnro errado. Isto 
pnrqm• tiUUICJUl'r nt•t.tm .,abf CJIIl' o;uu hisré,ria não 
t'nml't;nu <'m I .SIH). l'Orn o dl',l.'obrimcnlo, no-.\a 
hi,lé~riu i• muitu untcrí~~r. Nu medida cm que ao;su
mimn' umu hi,tilria oe~ra para o Bra'iil t>-,lamo.; 
uo.,,umindo u tJUl' tt rl'J!ime enluta. q~e nos 'olte-
rnu' para u l'arútt·r nc~.trn da hhlilria. f uma tenla· 
lha 'uril. ultutn('nh.• inlt>liJ!<'Oil' de nos rel~ar 
''' mprt uu 'egundn Jllaoo. A ).!ente fic-a encostado 
peo,andn nu n1l1ura Ot'J.!ru 'em participação no e,
qurma 'i).!cnlt>. ""' pcno,amos l'nmo n~ro.,, temO'i 
uma nrij!l'm. f(•mu' uma hi\tilria nr~ra. um11 hi-.
tllria do Rra,il. Prn,amos o Ot'J.!ro como um ele
m('nlo uti'tn nu 'ndcdadl'. Quandn o.,e fala em Gré
da anti~.tu. fala-'e rm hi,lilria da Humanidade. A 
hi,tilria dn Rra ... il C'nm o neJ!rn partil'ipando, de
finindn: l' 'ltl, a hisróri:t que nc" preot·upa. O 
prohll'mu é a cultura hra ... ileiru l'Orn u negro parti
l'ipandn. l' ctuntc,uer um, dl' bum wn,o, o,abe que 
1'111nn' Ai,... qut>rn t·nn ... rruiu i'tu d:ltJui. f\i.;le uma 

.: l'Uituru dt> ll('j!rtt,, IIII flru\ilt• 11 l' lllluru ne~ra é tão 
g \t>lh:t quunw u humunidutlf. 
~ ,, - t·; u llhu·k l~in '? 
c R - t-: ... lstu dui """'tu muita l(l' ttll'. <\i imen
~ 1a1n tlll{' i.• rsu:i,snu :tu l·unlráriu t.• nr,rc di~t:ursu ete 
:'i já 'iruu rut·i,la. "'" 'Ul'l' w prt>lll' IIJlit l'ttm o rads-

l':tndu '''ltlll'l'ithl, , uulru ... 'l' pmlun~ando. Até QUl' 
de'l'nhrirum n dinhl'iru . 

P - All!ui·m plldt• dl.''l'O\nhrr mais e'lt' lipo de 
mit'il':l clt•nl rn cln l' lllllt•,lu clt• nn"a ' lll'il'dadf cem· 
' umi, t:a·: 

H - O lll'I!Út'in i· ... impll''· .\ l!fnh: fala cm mú
, j,· ;a clt• hahu tu•rttlll' l''i'h' uma mu..,.nl dl' l'ima. 
I " ' ''' um:t da'w clnminantt• l' uma dnminada. 
I .tl:unch r m lllii ' Íl'u clu lll'l!ru, """" lrahalbn, por
ttlll' :u·h:unu' ttm• u mainriu da pnpulação ou é ne
~ra un i..· llll''lip. A l'hl"l' dnminanre é branca. 
t•ntãu l''la mia,ic;a ' :ti wr nalurulmenle nt"gra. A 
mil,k;t eh· h;thn i• d:t da' · -.inada. 

I, - St•ria :1 mnnih•,tu,·un u ... .Jral da cla.;'ie npri· 
mida'' 

lt \ l'nrma Cllll' da t' l1t:nnlru. Entàn o túpko. 
tultur:t llt'J!r:t. t•ultura tln nprimiclo. Esta t:nnlrfl· 
cti,·:iu 11:111 'ai t''i'lir. \d1:11nn., tllll' a t•hamada cul
lura 11l'J!ru t' a ('llllllra dn uprimidn dn Rrasil. Pur
lllll' 11 lll'~ru i• 11 lltlrimidn. () m·~ru c mestiço. 

,, \ nt'~' l'l)lut' llri:un rnnw t•ultura negra ou 
t•ullura tln nprimid11'' 

lt ("ulut·arl·i t'nttw l'Uitur:l m·~r~t. A J!entr nãn 
ll'lll l' lll11:1 du ttl'l!rtl 't'r l'':llatnt•nll' a du nprimidn. 
l ·.nliw . l'' l:tlllll' l:lll.'llclu a t•ulturJ cln nprimidn. O 
r:al'i,mn nu Ur:t,il i• um a"untn quf nãu '(' dio.,rute. 
l · "''~·m b1arh·n ~ 11\.'l'lll\, ma' a d a"c do minante 
l' a haan~·a. a ~· ul l tll:t dda 1.' nra nt:a. o negro. cntào 
~· ,, ,,primidtl , lo,ICI núu tau<•r ditcr tlllf f~te tipo dt• 
hr:tnt·n. th• Jlfl' lll "-'.1<~ ' ii nu l'tlr. '\âu. E do npri· 
midn l' nün uprimidn mt•,mn. O Hillon. que é o 
ÍIIIÍl'n hrunt·n dn ~rnJHI. J>ndrria .falar pnr nbs dn 
JWflllll' tllll' \'1(· (·,t:·l 1111 j!rupn. E uma e'plkaçãu 
muiw itnt)llflantt· na llll'dicla cm tJIIl' :1 )!ente \:ti ,3. 
lw11dn l' 'ttlit•:tr t'''" tnll"'-''':in dr Ot'J.!ru r nprimidu . 
Oprimi1ln nau i.• m•n ·"anamt•nll' nt'~.trn. nem neJ!ro 
i· nt•n· ...... ari:lllll' llll' um uprianidn ... 

P - , .• ,, .. ttlll' ''"" t' ll :tdlll impnrtantr pnnJU<' :w 
w t'nlnt':lr t•m "'""' dt•nw~.·r;.lda r:u:ial l'''" lipu ele 
t>rnhll'tn:t. u jurn:ll d :1 hnrJ!m•,ia .. . O (;lnhu. l'nlu
t·:a ttlH' wría ... O hl:ad, Rin (• rad,la. '"''l' lipn dt• 
cli,t·ur"' , :·111 :tl' tl,:tdfh dt• f:llt'r 11 rud,mn a' a\ l''· , ....... 

fl ltUI.' i'lllll ~I' 11\ l'"~"· IIÕII (• '! fo:nlàn \ :tmfl\ 
dar :1 t>llh" ra ti nm hr:mt·u .... 

H IIII I 011.1 l·.m J>rinwirn lugar nãu e'istl' 
rad,mu :h :t\l'"u'. At·nnl<'t'C 11 wguíntf. a minha 

mu ~ purque ~ rud,tu também. O "aparão do 
crioulo c C\t:tol(l, mu' u ... kutc da Lona Sul é jóia. 
\'m·é ... at•a n rad,mn <1m cimo da ju~ada. O Ro
bt'rtn '\-toura llll<' é trílk" de m.p.b .. hranco. de 
da"t> mi.'din l''·idfntt•mt•nrr. ~,.,,.r"' eu um artigo 
inft"lit nu l,~"'tuim . l)itia ttlll' "' lll't!rct' linham 
que '"ar cami'a' lio,trada, , 'UJlôllfh r caka' bran
ca,. ,\ im:lJ.!l' lll ctut• t•lr lt•m du samhi,ta: IOl':lr cu
' aquinhu l' 'urdn. At·haHI mlícnln. um negro 
andar dl' ,·ulça l .t.'t' . jacturta jt•ans r um -..apato \('r· 
df. Elf ..,., 'ahia qut' u 'amh:l .i:i r ... t:l na mão de) 
hrancn. c ... tú dominado. Não Í' da dao,\(' dominante 
ma ... t'SI:Í dominado l' o cara ra, o CfUI.' ele quer. Vai 
fater um \amha a •,...im. ditcr (JUe ... amha é ao;sado. 
O .Juir Amorim. o E'nldo {;ouHia. f~">quercu·'il' o 
Muura que ti nl.'JtrO que fat Snul. que ranla e que 
dan\'O u ..,uul siin melalilrJtÍCO,, dtt t·cm.,lruçâo t:h ii. 
e ... t:rirmárin,. pe"c>u' da da,.,(' dominada. Se df re
penle dt•., dri,am de tll' l'itar a t•amisa listrada, a 
l':ll\'<1 c n' 'upalo' branco.,, o surdo t' o cavaqui
nhu, 11 ... urnba du hurJ!Ul''!ia Í' por al~uma rnzão. 
Achn muis puslth•n ttUf rle dunce soul. quandn a 
jU\'('ntudt• hrunca clnn\':l ruck. ac1 menos está St' 
idenlil'kantln enquanlu neJ!rfl, e,t{, se reunindo. 
di\l'ulindu 11111 pmhlrrnu muiln 'hin, quf é o rads
mn , t'clm a Sltl'i<•dudr hru,ill'ira. Elf está unido. 
Quundn 11 nt·~m t•nmfça fater 'nul fka eo;quisilfl 
ptlr<JUt' "' l' \l'nla' dt• 'nmha niu l"\>atiar. Ql}rm fa7 
'umhu l' n llt.'J.!ru t.' ctnl'm ' tti fa1~-ln agora? F. claro, 
ll'mm um l'llntpmmi,..,.l til' r.tit, ral'ial. de origem. 
'\:in 'umch nll' n' def('n,nn•.s da Pátria. para isto 
ll' ltl muita l!t•nte ui. dcfinindn eh l'aminhos da pá
tria. Pnrctu(• temu' nit... ctur definir tudo? O('poi-. 
lfldu mundu rmnpra. Ni" não 'amo' para a arqui
h:tnt·atla tlnrctut' ~ t•aru. O mcwlúrgico fat. <.amba . 
ma' nàt' """ '' 'amna. O dinheiro pillla na mão do 
''Pfl'"''r. :-;i,... nilt' ,,,m,,, o' dcfcn.;.on.''> da cu11U ra. 
ni" dct1.'lllt" a no"a l' Ultur.t "-icl!ro nào fa1 maic; o 
''unha'! O 'amna c'1:'t dttndn dmhciro'? É mui1o fá

.1.' 11 ' ' llr;lllt.'' ' fatt'l .. .. ck p~.·ra a IH,...,a camic;a hc;
tr;tda. "''':!CIP· I l<lk:t nl\1111.':1. PC!!<I um tamho rim 
l' 1':11 t> ' óllllha "l' IIII blllll a )!CiliC \ ';IÍ t:Hn hém 
' \1111 h;ll . 

() (;rUJIII \ i"llllf:\1) :tindn lt.'lll llltlilfl para falar. ~O 
prb,inw A l'rn- Lnt i nu-A mhic:t. t1i't'Uit•: n critico dr 
mt-....il' ll'l. O dt•st·uhridnr dl• lnlt'nln\. S111tl ''"l'nlns (te 
"'"nha,, mul:lln,, 1-: j!riiJHI \'i''""l!"· Mai.;. um 
!ll'pnimt•ntu dt• um IU:Il' l. lll' 'iitrri1i ... 



São Paulo, 21 .maio.1978 

Caro Versus: 

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

Apoiamos a proposta da Convergência 
Socialista, mas ela tende a se envolver 
em alguns erros que devem ser evitados. 
E que podem ser evitados através do de· 
bate amplo. 

O antigo Partido Socialista Brasileiro 
não era o partido dos trabalhadores. Na 
verdade, apenas reunia os restos ql!e 
não se identificavam com os dema1s 
partidos, desde empresários populis~as 
até a esquerda·esquerda. Aeconstru•·lo 
seria reconstruir mais um partido de sus· 
te11tação do sistema. 

E necessário romper com o passado, 

socialsta1 
no que a conotação da sigla PSB não 
ajuda nem um pouco. Por isso, propo· 
mos que não haja uma reedição dessa si· 
gla - que nem ao menos popular era, ao 
contrário do PTB. Propomos a criação do 
Movimento Socialista, movimento nasci· 
do das condições aluais de nosso pro· 
cesso histórico, que nada tem a ver com 
as condições de 1964. 

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

A sigla PS tomou o poder em Portugal 
não devido ao fato de ser uma sigla po· 
pular, mas devido ás suas ligações inti· 
mas com a burguesia e o exército, o que 
lhe deu um amplo campo de manobra em 
nome do " soc,alismo" . Mesmo os mais 
consequente dos PS, o chileno, não con· 
seguiu congregar todas as forças trans· 
formadoras, enquanto abrigava em seu 
seio elementos populistas ou reformis· 
tas. 

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

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

A Convergência Socialista deve se 
transformar num movimento de massas. 
Os maiores esforços devem ser empre· 
endidos para trazer a ela os trabalha· 
dores, a começar pelos trabalhadores 
que já estão mobilizados. Estes têm não 
apenas que aprender, mas têm também 
muito para ensinar. São eles que vivem e 
pensam os problemas cotidianos da 
classe trabalhadora. Os esforços restan· 
tes devem trazer para a Convergência as 
massas da classe média, incluindo os 
estudantes. Trabalhadores e classe 
média devem ter lugar na Convergência, 
na medida em que se situam como for· 
ças verdadeiramente transformadoras, e 
independentemente de su~ filiação a OU· 
tros partidos e 9rupos. E dessa forma 
que se construíra o Movimento dos tra· 
balhadores, e não um movimento de sus· 
tentação do sistema. 

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

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

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

Mário Miranda 

Raimundo mudou de 
endereço: 

«não será mais necessário 
enviar o Versus para este 
~resídio político". 
Meu cumprimenlo ami~o 

Bangu . RJ, 29/ 04178 

Há al~uns dias. enviei-lhes carta 
agradecendo a remessa do nosso 
"Versus". 

Voho a~ora à presença dos ami· 
~:os para informar-lhes que não será 
mais neressário enviar o "Versus" 
para este presidio polilico. É que, 
nes ta data. foi-me comunicado que 
leve parect>r favorável do Conselho 
Penitenciário meu pedido de livra· 
menlo condicional. Dt>verei ser liber· 
lado no próximo dia S de Maio. 

<<NAO FOI A TOA QUE iEU 
NAO QUIS ME TORNAR 

PADRE>, 

Nesle meu 407." dia de prisão po· 
lilica, quero reafirmar minha con· 
fiança num futuro de liberdade e 
jusliça para todo nosso povo, quan· 
do uma Anis lia reunificando a fami· 
lia brasileira. e uma Assembléia 
Consliluinle livremente eleila reor
denará juridicamenle o Brasil. .. 

LOl(O que vollar a lrabalhar, pre
lendo fazer uma assinalu.ra do 
"Versus" para conlinuar 
acompanhando essa excelenle panO· 
râmica da nossa América Latina, 
que é o jnrnal de vocês. 

Raimundo Silva Gomes do 
Nascimento 

Não tE.•nho nem bossa nem tempo para redi~ir; quanto à 
bossa, "quebrar-se-ia um galho'' (Quando os galhos dei
xarão de ser quebrados c quando reinará a justiça em sua 
plenitude e beleza?) Quanto ao tempo, o caldo antes de 
en~rossar, entorna. 

Dou quarenta e lrfs aulas semanais, faço seman.Jimente 
trts horas de curso (sem remunera~ão, evidentemente), 
sem dizer que a condução me consome t~s horas e meia 
diariamente. Nossos transportes coletivos sacrificam mais 
seus usuários do que caminhões sacrificam seu ~ado. Não 
sei porque dizer isso, pois o gado é riqueza nacional e a 
população a pc)breza nacional. Não poderia trabalhar nu
ma escola estadual que fica a trts minutos a pé de minha 
casa? Não, po~que não passei num alienado e alienante 
concurso por tréS vezes consecutivamente prestado (ou sou 
um burro. sem metáforas, ou, realmente, o concurso para 
ingresso no magistério foi um concurso absurdo, sem 
objetivo, que mediu apenas conhecimentos teóricos colhi
dos às pressas, com muita dose de masoquismo, perícia 
em "chutar", e grande sorte. 

A minha situação precária é muito menos precária do 
que a de milhares de colegas. Tenho um colega que teve 
suas aulas reduzidas, tio ano próximo passado para este 
ano, de quarenta e quatro para vinte e nove. Os aumentos 
que venho recebendo tem sido sempre menores do que os 
concedidos. (Deveriam ser conquistados, mas com sindica
tos encabrestados, freados pelo Ministério do Trabalho, 
conquistar alguma coisa, de que jeito?). 

E não me venham com a "lenga-lenga" de que ser pro
fessor é ser sacerdote (não foi a toa que não quis me tor
nar padre): sou profissional consciente e como tal quero. 
ser respl'itado. 

Quero ser cc)nlratado pela consolida~ão das leis do tra
balho. Quero um estatuto decente do magistério. Gover
nador e Deputados Estaduais. querer isto, e apenas isto, é 
e"<i~ir demais? 

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

com material didático atualizado. Hoje. ensino é mera
mente informativo, salvo raríssimas exceções, ensino este 
que não prepara nossos jo\•ens para a vida, apenas forne
ce-lhes um certificado. As escolas particulares se posicio
nam. antes de tudo, como empresas que visam fabulosos 
lucros, sem se preocupar, na maioria das vezes. com a 
qualidade do ensino. 

Falei, discordei, e não toquei ainda na menina dos meus 
olhos. isto é, nos alunos do curso noturno. Estes tem de 
treze a dezenove anos. Vão dormir por volta de meia-noi
te. Levantam-se entre três e seis e meia; produzem dez, 
doze horas por dia. 

Presidente. senadores, deputados! Vocês fizeram a 
mesma vida para estudar? Não percebem que estes orga
nismos em desenvolvimento jogados brutalmente no mer
cado de trabalho, tornar-se-ão organismos enfraquecidos? 
Se seus pais tivessem salários mais decentes, mais justos, 
se o custo de vida não subisse de um modo descontrolado, 
se a especulação imobiliária não fosse tão grande, nossos 
adolescentes não seriam solicitados a ingressar tão. cedo no 
mercado de trabalho e poderiam se preparar realmente 
para o futuro. 

Enfim, que verbas sejam criadas, pois estão sempre a di
zer: "Não há verbas". Para outras secretarias elas não 
existem? A Educação e a Saúde não deveriam ser sempre 
prioritárias? Não se esqueçam de que um país subdesen
volvido é, acima de ludo. um pats subinstruido. 

Resta saber se interessa , para um grupo de privilegia
aos, que o povo seja realmente instruido, educado, cons
clente, politizado, pois este povo, não passivo, saberia rei
vindicar, exigir seus direitos. 

Para que estes meus desejos sejam realizados é preciso 
que, todos aqueles que tem mentalidade de povo, se unam 
e lutem por estes objetivos. 

Joaquim Luiz Goulart 
Parque No,•o Oratório Santo André 
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A pequena localidade de Tnndade onde há 
séculos se tnstalou l'ma comunidade de 
pescadores. e que durante esse tempo v1veu 
afastada do mundo ••civilizado ... tem v1vido nos 
últimos meses um cltma de 'tensão e msegu
rança. Paira sobre ela uma ameaça de desejo. 
mo•11da por uma companhia - a Tnndade Oe
senvolv•mento Territonal ' Lida. - filiada a 

AS SALVAGUARDAS 
VISTAS DO PRESÍDIO 

Amadeu de Almeida Ro
cha, socialista, preso há 
quatro anos sem julgamen
to na penitenciária da rua 
Frei Caneca, no Rio, nos 
escreveu uma carta. Repro
duzimos os trechos em que 
o companheiro fala da • 
Constituição e das salva
guardas. 

A l'Uihtitni\·:lu l'\Í, Il' pan1 prnll'l!l' r 
n ddudau nu l'~llllt>ll tlUhlll'CI, l.'l'llllil· 

mku l' ... udal. niiu t>~tra '''IIHI~~•-Iu , . .,. 
mo ur:t m·urrl' l.'m ""'"' fl:U' · \ 
('un,lillli\'all cl l' IIJ(•7. '"'''mu ''"·lnin
dn '' \1 -S. :tinll:t C:• allH':I\':tclura. r>ui' 
t•nlnt':l na' mãe" cln llrl.',lclt•nl l' da Hl' · 
piehli\-:1 plldl•rf' l'\l'l'Pl'ÍIIII:IÍ', IWr l :lll· 
ln lllll'IO llrl'l'Í\11 llrl!l' lll l' llll' rlll' ti l' 
.. ,uh:•cn:lrd:t, .. l' 11 P'""· 

" Hú lll•n•.,,i dadl• dl• ·,uh :t)!UUr
d:h' para n Pndt•r I c~i,l:tthu " a l'im 
dt• lllll' dl' (111":1• l'U illll l'\llrl''<lll cf l'· 
rnunulll':l du IIII' u. ll'chl:1r li' n• l' '"' 
hl'rtlllllllll' llll' l'lll IH•nl'l'il'in da ,·umuni
clnch• nadnual. 

" llú m.,.,.,,lclucll· lll' ·,:,h :t).!ll:trda' · 
t> :tr!l 11 Pnckr .ludidúrin ' •. ti fim d l' 
lllll' l'll' 1111" :1 clt'WIIIIll' llhnr l'lllll '"hl'· 

r:tniu l' inch•tH•ndi•ul'iu 11 ''III mi,,:iu . 
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tl:lr:l "' lnn·:•' um:uln, ... u fim dl' lllll' 
l'l:l ' 1111":1111 Ícll'IIIÍfÍl':tr·W l'llln :l' U'· 
llÍr:t \·;,,., elu IIII\ u ,. lll·mm·ralk:tmt•nll' 
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" li ú "''''''"icl~tdc d<• ·,ah Uf.! U:trda'' 
pura u ,.,,,ulant l•". u fim d l• •tm• l.'lt' 
lfrth:t 11m hum ,.n,inu. hu.i:t cwnla' 
~.tratuil~"· l'm tudu' "' nÍ\ l' i'. t>aru 111-
du' l' P'"':' purltl'Íil:Jr lh rc ml•nfl• clu' 
d c.>hull'' lllllitku, mtdun:Ji,. 

.. Hú n<'t:c"idadl• dr '':Jh a~mtrda•.' 
par:• 11 ddud:tu". u fim eh• qut' rll' 
pn"u wr " ''IH'iluclu nu' , ..... , clirritc" 
pulitit:u' l' t:h k 

" I lá lll'l.'l.'"iducll' rnl'im <k ·,ah u- , 
t.:ll:trdu'. llUru 11 nru .. il " . 11 fim dl' tlll<' § 
niiu wja l'\plurodu lll' lf" grll lllh l'l'U·' ~ 
nfunku.; nudun:tis c inll•rnudunui,. ~· 

a 
I Amud<'u cll• Almt.'ida Rndta) 

uma multmac1onal Após o despejo de Antônio 
de Jesus esposa e sete filhos. pela policia. as 
40 famil1as que ainda ocupam suas terras não 
tem ma1s duv1das que a Companhia não exila
rá em enviar seus Jagunços armados. como há 
trés anos 

Em 1975. a Paratl Desenvolvimento Turístico 
S.A. (antigo nome da Companhia) obteve ins
cncão para ocupacào (do Servico de Patrimó
nio da União) na cond1ção de aforamento. o 
que perm1te a construção de qualquer porte na 
fatxa da prata Afastados dessa faixa. as famí
lias deslocaram se para as rocas. 

Um. av1so prévto do despeJO coletivo já che· 
gou E asstm que o n:tandado de citação está 
sendo mterpretado. E triste a stluacão dos 
posseiros. po1s como afirmam. ao exibirem 
seus registras de posse do Incra. suas terras 
não foram vendidas a nenguém E continuam: 
" Eles oueriam a faixa da praia onde moramos 

-

durante séculos e vendemos para a companhia 
sob pressão Agora. sem nenhum pagamento 
eles querem tirar todo mundo de seus cam· 
pos· 

Na Justiça. sua Si tuação é de total desam
paro. uma vez que nenhum de seus processos. 
que deram en trada no Forum em março 
chegou a ser despachado. enquanto que o da 
Companhia - que deu entrada a 24 de abril 
-Já no d1a 9 de mato tinha sido despachado. 

Hipotecamos todo o apoio aos caiçaras pela 
sua permanência em suas terras. Lutamos 
pela preservação ecológtca e o fim da explora
cão mescrupulosa de nossos recursos naturais 
pelas mullinactona1s Mantfestamos também 
nosso repúdio a todo o tipo de corrupção e à 
mtimidação por parte da Companhia. que 
tenha serv1do para encobrir esse tipo de explo
ração 

Núcleo de Alunos PUC-Rio Corrente Socialista 

O VERAO E AS CHUVAS 
DE MAIO 

Allwrln Villas · 

J 11 1 I ( 1 1 \ I HY BOD) 

«Os muros da Sorbone cobertos de 
propa~anda das a~ências de via~em» ... 

Os dias de maio vão se arrastando, sendo 
engolidos um após o outro. Os dias de maio 
vão sendo comemorados. Dia primeiro, cinco 
horas da manhã vimos os pnmeiros ônibus 
blindados chegando no centro da cidade. 
Vagarosos vagalumes desfilando calmamanete 
nos boulevards brilhantes, úmidos de chuva. 
Frio em pleno maio e triste. Tudo se aprontando 
pro nada haver. Os soldados descendo dois a 
dois com seus escudos em fiberglass. suas 
bombas de gás lacrimogêneo, se instalando 
nos pontos estratégicos de uma cidade de 
luto. Não de luta. O desfile dos trabalhadores 
começou pouco depois do meio dia, ainda 
debaixo de chuva. 1\ cidade cinza recebia 
lacônica as bandeiras vermelhas, os punhos 
cerrados, o siléncio de uma derrota nas urnas_ 

Hoje já se passou meio més de maio. As 
nimbos continuam boiando sobre Paris. O povo 
acorda cedo, pega o metrô. Que se reforma. 
Encontra os primeiros policiais do dia que 
pedem documentos, revistam bolsos, bolsas e 
botas. Segue. Tropeça em andaimes, cimentos, 
tijolos. Segue lendo os jornais da extrema 
direita, da extrema esquerda. As bancas 
expõem seus recuerdos de maio 68. Que 
invadiram a cidade, a televisão, as livrarias, 
mas não os corações. São simples recuerdos. 
O povo compra telé-7-Jours. 

Os muros da Sorbone estão cobertos de 
propagandas de agências de viagens. É o verão 
chegando trazendo o sol, refrigerantes gelados. 
Trazendo o mar. Os luminosos estão 
mostrando publicidade de Pepsi-Cola. Quand Je 
dis Pepsi . c 'est Pepsi. Os estudantes vão as 
aulas, levando suas pastas repletas de livros e 
apostilas. Os universitários compram Rouge. O 
velho compra o F1garo e senta·se num banco 
de jardim. No fundo, o cartaz anuncia Bob 
Dylan para o més de julho. Paris não está em 
festa . O trânsito está engarrafado. O correio 
aumentou, o pão aumentou. o leite a 
condução. A revista Le Nouvel Observateur 
anuncia posters de maio 68 pelo preço de 600 
cruzeiros cada um. Quem quer comprar? Quem 
pode? Chove ainda hoje. Um passa ligeiro, 
outro compra pão. Compra pão e morde a 
ponta, vai mascando, mascando. Passa no. 
barbeiro, corta o cabelo, faz a barba e continua 
caminhando na chuva, refletindo os neons nos 
sapatos polidos. Nos sapatos polidos. 




