
Sonho mineiro

Pelo menos aqui em Minas, liberdade, essa palavra
queé própria do ser humano, faz sentido na história do
Brasil.Por causa da Inconfidência tem um corpo, tem um
nome:Tiradentes.

Foi isso, pelo menos, que aprendemos. A Coroa
portuguesadominava o Brasil, que queria ser país por
si próprio. Alguns brasileiros, aqui nascidos, decidiram
fazeruma revolução que tinha como lema "libertas quae
sera tamen" e como inimigo nada menos que o poder
daCoroa,que naquela época era todo o poder que havia.

Como todo mundo sabe, a revolução não teve suces-
so.Tiradentes morreu meio sozinho. A Coroa cantou vi-
tória e, tempos depois, voltou para Portugal amargando
seupróprio destino. Com a partida da Coroa ficamos sós,
ou pensando que, com a nossa liberdade. Depois desco-
brimosque nem sós estávamos nem livres éramos. Por-
tugal havia cedido seu lugar de Coroa para a Inglaterra
quedepois cedeu para os Estados Unidos e depois para o
MercadoMundial, o Banco Mundial, o FMI e finalmen-
te para o Neoliberalismo, enquanto nossa liberdade con-
tinuavacomo antes, não existia e tem gente que, hoje, in-
sisteque nem existe.

Ser livre de alguém. De Portugal. Dos reis. Da Coroa.
Dospoderosos. Amargar o heroísmo e a morte. Ser canta-
dodepois na história. Sair com todo o mundo para a vitó-
riae a glória. Terminar sozinho, esquartejado, na derrota.
Históriade Minas, de burocracia, sabe que nasce sem al-
ma.Todo católico nasce com um olho em Deus e outro no
Diaho.Pelo menos em Minas, digo, que naquilo que me
concerne,oDiabo teve até um peso bem maior. Parecia ser
maior,mais poderoso, e nunca me passou pela caheça que
Deus poderia realmente vencê-lo. Daí a contradição. Daí
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o fato de ser mineiro. Esse ser que não acredita realmente
que Deus possa vencer o Diabo de modo definitivo. Daí o
se. A dúvida. A desconfiança sobre o destino final de todas
as coisas.

Só sei que, nascido em Bocaiúva, no norte de Minas,
fui criado para ser Estado, político, e lutar contra ele. Nasci
primo de Alkmim mas não tinha nada com isso, era
inocente, apesar de vivermos ambos na mesma Peniten-
ciária. Ele como diretor. Eu como filho de funcionário
exemplar da Penitenciária Modelo. Como ele era situação,
nasci para a oposição, prisioneiros da mesma trama.

Ser cidadão. Submeter o Estado ao invés de ser
submetido por ele, Tiradentes ou Silvério dos Reis, eis a
questão que define Minas e o modo de ser mineiro.

Fui criado no meio da contradição, no meio do
redemoinho, como todo mineiro, para ser Igreja, católico,
e lutar contra toda submissão, até de Deus. Ter ali, na
curva, em algum canto, algum tipo de pacto com o
Demônio. Uma espécie de desvio, de atalho para a felici-
dade. Um modo absurdo e radical de ser livre até de Deus.
Ser Tiradentes e Benedito. Cidadão e funcionário, Liber-
dade e Estado. Ser pio e libertino, Deus e o Diabo, onde a
luta pelo poder nunca se define e onde a história nunca tem
fim. Pelo menos aqui em Minas Gerais. Ser livre e preso
à realidade. Cidadão submetido à servidão da Lei que nos
faz livres. 39

Hoje continuo mineiro como antes, sempre fui.
Mais ciente de que a liberdade é a força que nos faz
humanos, que a cidadania é o modo de construir a demo-
cracia e que o sonho da liberdade não morre, mesmo
quando esquartejada, e que todo futuro tem o gosto de
Tiradentes. Pelo menos aqui em Minas.





e faz um tremendo sol no Rio de Janeiro

Hoje é 21 de abril, é sábado,

Jaime Prado Gouvêa

manhã de sábado para me ver, acho que não teria tempo:
o carrasco está impaciente.

Eu não tiro a razão dele. Está muito quente e já são
onze horas, o coitado deve estar com fome e possi velmente
ganha muito pouco para fazer um serviço desse tipo, sendo
o funcionário púhlico que é. Mas é assim que ele ganha a
vida. Daqui a pouco ele vai me empurrar para fora do
patíbulo, vai fazer o favor de saltar sobre mim para que cu
morra logo e depois vai-se embora. Pronto: cada qual
cumpriu o seu papel. E vocês estarão liberados para cuidar
de suas vidas, que o espetáculo termina aqui e ainda
dá tempo de pegar uma praia, e eu enfim vou poder curtir
minha eternidade particular, que é um direito quc escapa
à jurisdição da corte.

Mas, como é tradição, quem sabe não me concedem,
a título de último desejo, um tempinho para realizar um
pequeno exercício de imaginação? Pensei num agora - os
momentos de perigo sempre me deixaram excitado, é nisso
que a gente se estrepa. Mas vejam, é um exercício simples,
um jogo de adivinhar que consistiria em transpor este
presente para o futuro, não tão longo quanto o que me
espera, mas, digamos, para daqui a uns duzcntos anos.

Não parece muito difícil, pois não acredito que este
cenário mude muito. É certo que casas serão demolidas,
outras serão edificadas em seus lugares, no que, ai iás, terão
mais sorte do que minha casinha de Vila Rica quc, como 43
a louca da D. Maria proclamou, sentenciou e decretou,
deverá ser arrasada e salgada para que nada mais seja
construído em seu lugar, e, ainda por cima, mandou
levantar no terreno um padrão para conservar minha
mcmória infame, sem saber que com isso poderia estar me
prestando uma homenagem.

Ou vocês estão pensando que alguém se lembrará

Eclesiastes, XX, 10 - citado na
cerimônia de execução

Carlos Pena Filho - Tiradentes

Durante todo esse percurso arrastado a que me ohriga-
ram desde o Oratório, três longas horas soh o sol do Rio de
Janeiro e preso pelo pescoço como um cachorro hravo, fiz
() que geralmente se fal. quando se tem um encontro
marcado com a morte.

Vim pensando num outro percurso, que nem lemhro
mais onde começou, mas que foi como um sonho mUIto
antigo que pousasse entre as montanhas da minha terra
depois de cruzar séculos, talvez milênios. planando à
maneira dos seres alados da imaginação - mensagens em
versos, garrafas ao mar, folhas calcinadas de Ilorestas em
chamas, orações, contatos de quarenta graus de fehre,
delírios divinos ou mcsmo tremens, pocmas que meus
amigos gravaram nos corações de suas musas etc.

Mas eram pensamentos difusos rodando no duplo
calor desta hora, e não creio que pudesse reorganizá-los o
suficiente para condensá-los num discurso de despedida
à altura desta cerimônia. Tudo hem. Afinal, já falei demais
pela estrada a fora e, mesmo que vocês estivessem inte-
ressados em me ouvir, tendo mesmo sacrificado uma hela

/1/ cogi({ltione tl/(/ regi ne detmlws, quill ut aves coeli

f/0l'tl/IJll//t vocem tuam, et qui Iw!Jit pennas debit sentelltillm.

N(io nasce a pátria a/-:om, o sonl1o mente. mas, em

meio ti mentira, sonl1o e luto, pois sei que sou o espaço entre
a semente e o .fi'tlto.



de erguer um monumento, ainda que tão modesto, à turba?
(Não se esqueçam deque, para eles, vocês não passam

e nunca passarão disso: uma turba).
Mas, consolem-se comigo. Ajustiça é algo difícil de

se materializar. Depende muito do ângulo de visão e do
lado em que os interesses se encontram, ou se enfrentem.
Vejam que há uma Irmandade da Misericórdia aqui ao
meu lado, santificando a morte, e parte da hierarquia "de
que se esmalta esta cidade", como ouvi da boca de um frei,
solenizando a vassalagem e a lealdade como se estivessem
aos pés da Soberana. Eles querem, com este espetáculo
macabro montado na mais bela cidade do Brasil, que eu
sirva de exemplo pàra os rebeldes em potencial, essas
frágeis criaturas perseguindo quimeras tolas como liber-
dade, cidadania, independência, esquecendo-se de que
quem pode é que manda, mesmo que não passe de uma
senhora histérica que vive em outro continente. Mas e se
eu me tornar, em vez de exemplo de castigo, um modelo,
e se o meu fim se transformar na minha permanência e na
derrota deles? Bom, pensaremos nisso nos próximos dois
séculos. Não vocês nem eu, é claro, pois já não existiremos,
mas outras multidões que hão de nos substituir nesta e
noutras praças.

Então, imaginemos que o baraço que está pendente
aqui da forca, e que, ironicamente, me faz lembrar do laço
que me uniria a vocês para nos desamarrar da escravidão
e não uma corda feita com as fihras das hacalhoadas que
sohraram dos banquetes da corte, logicamente financi2dos
pelo quinto que nos rouham (me perdoem,jáestou fazendo
campanha pela independência de novo; desculpem, é um
velho háhito), mas, como eu ia dizendo, imaginemos que
esse haraço fosse a moldura ovalada de um aparelho que
por certo será inventado daqui a alguns anos, e que, uma
vez ligado, transmitiria imagens de acontecimentos dis-
tantes como, por exemplo, um show de música, uma com-
petição esportiva, uma declaração feita à nação no horário
nobre (como se classificam nossos distintos senhores) por
um governante qualquer justificando, talvez, uma exe-
cução, um enforcamento, quem sahe? Ou então medidas
duras como impostos, quintos, quartos, terços que só re-
zando, só nos agarrando às contas desse rosário e sob um

44 sol tão quente.
Mas estou entrando por um caminho errado. Eu não

pretendo morrer sem esperança, que nada disso faria
sentido. Quero continuar seguindo como sonhei, e só isso
me justifica. Uma esperança, mesmo que demore a se
concretizar, mesmo que já esteja demorando muito, como
escrevemos numa bandeira lá na minha terra, é tudo que
me resta agora.

--------

Vocês, aqui do Rio de Janeiro, devem imaginar a
minha terra como uma cordilheira cheia de bois e minerais
valiosos, como as empresas de turismo e recrutadores de
aventureiros gostam de pintá-la. E de gente ingênua e
sonhadora como eu e meus amigos, que acabamos do jeito
que vocês estão vendo. Tem muito disso lá sim, e muitas
coisas mais. As igrejas são belas, majestosas, e devem ser
contempladas quando as coisas de Deus esti verem ocupan-
do, plenas e livres, seus grandes vazios, pois ficam pesadas
sob as mãos severas do clero, das autoridades e dos
senhores, quando não enodoadas pelo latim vingativo das
ladainhas de gente feito esses frades aqui rezando a meu
lado, trajando balandraus e opas e pedindo esmolas para
missas pela alma do condenado, eventos suntuosos que,
por certo, contarão com a presença do vice-rei e da alta
sociedade carioca. Não dêem, por favor. O condenado sou
eu e dispenso essas coisas.

Mas, voltando ao que eu dizia, aquelas igrejas foram
construídas por miseráveis e aleijados, pessoas lindas
que serão admiradas no mundo todo através dos séculos, e
que assim sobreviverão aos choques entre a pompa e a
humildade que tanto nos enfureceram em nossas reuniões
clandestinas. Lembro-me, por exemplo, do cônego lavan-
do a batina para tirar as manchas da negra suja que lhe pedia
bênção ou perdão por isso ou por aquilo, por ser da ralé ou
ignorante. Ele, o cônego, não sabia, mas enquanto se
lavava na água benta da sacristia, a escrava se encantava
com as firulas barrocas da nave se enroscando à procura do
céu, e seu olhar iluminava a igreja.

Pois essa gente ingênua e sonhadora já não existe
tantos anos depois. Nem a forca é mais usada para executar
malfeitores. A imagem que vejo neste aparelho de corda
que ainda vai ser inventado mostra que agora, em vez de
baraço, eles usam no pescoço uma coisa chamada gravata,
e se colocam do outro lado da lei. Os galés que puxam a
carreta que vai recolher os pedaços do meu corpo foram
substituídos por mendigos que dormem abraçados nas
ruas ou debaixo de grandes pontes, que eles chamam de
viadutos. Os meirinhos que cumprem compenetrados seus
mandados carregados de adjetivos como "vil", "infame" e
"abominável" são oficiais de justiça esperando a propina
para fazer a Justiça andar, e parar logo adiante. Vocês
mesmos, meu querido público, vão poder se divertir com
espetáculos igualmente grotescos, estrelados por mise-
ráveis expostos ao ridículo em troca de um cheque, um
fogãozinho ou uma carroça de segunda-mão, sob o coman-
do de um animador que fará as vezes do carrasco, profissão
oficialmente extinta e proibida de ser exercida em praça
pública, ainda que tolerada nos porões e subterrâneos que



este aparelho de corda não consegue devassar - esta
palavra engraçada que me persegue há tempos. E, para
encerraro espetáculo do futuro, o apresentador fará subir
a) palco, um pouco à semelhança de minha subida ao
'ldaralso, um artista condenado ao sucesso eterno, que
'ní saudado com gritos idênticos aos que dão essas mo-
inhasali nas janelas, disputando com as amigas" o melhor
asseio",como gostam de dizer nossos recatados colunistas
ociais,e chegarão ao auge do delírio quando ele, o artista,
num geslo mais confortável do que o meu, mas num
'stertor de modéstia, abrir os hraços e se dirigir ao próprio
JesusCrislo canlando "eu eslou aqui",

Devassa. Em Minas, pelo que estou vendo, a vida no
Rio terá rama de devassa, mas LOdosdesejarão descer das
montanhas para cometer uns pecadinhos nas praias daqui.
Eenconlrarão esses morros, que ainda são mera paisagem,
'oherlosde barracões e galés modernos, mas im punes, que
os despojarão de tudo: dinheiro, jóias, vidas. A minha
devassa roi parecida, em lermos, pois, além da vida, me
confiscaram os bens. E sahem o que eu linha? Bugigangas!
m espelho, uma fivela de prala de pescocinho, um

canivete de aparar penas, uns ferrinhos de tirar denles e
outras coisinhas inocentes.

Como vocês podem ver, a féria foi fraca. Mas, no
futuro, os assaltantes também matarão suas vítimas quan-
do não encontrarem nada de valor com elas.

Pois é, pessoal, o carrasco está incomodado com a
duração desta arenga. Parece que o futuro não vai mostrar
grandes novidades mesmo, e está na hora do almoço dele
(talvez uma comidinha vegetariana, se for do tipo que não
gosta de levar serviço para casa). E está também na hora
de eu partir,junLO com minhas incoerências. Lá se vai um
sujeito que nasceu na Fazenda do Pomhal (que nem o
Marquês), freguesia de São João del-Rei (e condenado por
uma Rainha, que de santa s6 lem a loucura), em plena
comarca do Rio das Morles (para vir morrer no Rio de
Janeiro, de janeiro como um início de ano e seus rilos de
renascimento), e que, depois de lanto pregar a liherdade,
chegou preso ao fim de tudo. Espero apenas que vocês
um dia conquistem seus direitos, entendam que a liherdade
não é apenas uma calça velha - como diz um reclame aqui
no aparclhinho de corda - e consigam ser cidadãos li vres,
como eu tentei. A minha liherdade vai começar agora.
Espero que daqui a dois séculos vocês tenham o que
comemorar.
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Incansável Dom Quixote

À memóriu de Hélio Pellegril1o.
de quem o Alferes se orgulharia.

Quando um infarto levou Hélio Pellegrino, a 23
de março de 1988, não faltaram tentativas de capturar
em palavras a sua figura múltipla. "Ele foi o poeta da
psicanálise", escreveu o jornalista José Castcllo no Jornal
do Brasil. "Um inacreditável homem-e-meio", disse o
advogado e professor de Direito Nilo Batista. "O melhor
exemplo do homem sem medo", ohservou o jornalista e
escritor Cícero Sandroni. "Foi luminoso e é insubstilUí-
vel", declarou o ensaísta e crítico literário Antonio Candi-
do. A definição mais exata de Hél io Pellegrino, no entanto,
talvez tenha sido dada por ele próprio, num artigo que
dedicou à memória do indigenista Noel Nutels, quando de
sua morte, em 1973. "Era um homem desatado, verdadei-
ro, caloroso", anotou Hélio, como se falasse de si mesmo.
"Sua capacidade de aceitar o Outro fazia com que se
sentisse, irresistivelmente, convidado para a festa do diá-
logo, da amizade, da comunicação."

Festa que esse poeta, psicanalista, escritor e ativista
político, mineiro de Belo Horizonte, animou sem descanso
em seus brevíssimos 64 anos de vida. Soube, como poucos,
articular ação e pensamento. Dono de uma verbal assom-
brosa, ele batalhou através de ensaios, palestras, debates,
conferências, artigos na imprensa e, até mesmo, poemas.
Mas não ficou sendo, como tantos, um intelectual de
gabinete: carregou seu verbo para as ruas, literalmente, e
por causa dele amargou três meses de prisão, sob o AI-S,
em 1969. Psiquiatra e, mais tarde, psicanalista, concebia
seu ofício como um instrumento de libertação - mas não
se limitou a exorcizar os fantasmas que rondam os divãs:
combateu igualmente os vícios, as monstruosidades que,
aos poucos, se vão grudando no casco da instituição
psicanal ílica.

Houve, nesse f1"0111, pelo menos um episódio memo-
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rável. Memhro da Sociedade Psicanalítica do Rio de
Janeiro (SPRJ), Hélio Pellegrino denunciou não apenas o
poder imperial dos hurocratas que a comandavam como
também o acobertamento, por esses dirigentes, de um
associado, Amílcar Loho, que no início dos anos 70
colahorara com a tortura contra presos políticos. A den ún-
cia lhe custou a expulsão da SPRJ. à qual s6 conseguiu
retornar pela via .judicial. Pouco antes de morrer, colheu
uma vitôria quando o Conselho Regional de Medicina do
Rio de Janeiro cassou o registro de Amílcar Loho, impe-
dindo-o de exercer a profissão que aviltara.

Ao contrário desse colega, l-Iélio acreditava que "a
psicanálise é, essencialmente, a ciência da liberdade hu-
mana". Preocupava-o, por isso, o fato de que ela esteja ao
alcance de tão pouca gente. "O opcrário s() entra no mcu
consultôrio como hombeiro ou pintor de paredes, jamais
como cliente", admitiu ccrta vez. "S6 cntra qucm paga meu
preço, e o preço é a nossa linha de partilha severa, o
leão-de-chácara na porta do consultório, que tem a ar-
rogância de harrar a imensa maioria do povo brasileiro. O
preço é uma determinação do mercado, o ponto em que a
psicanálise se articula com a política."

Como driblar esse nada manso leão-de-chácara,
ahrindo espaço no divã para as camadas mais pobres da
população? Hélio Pellegrino imaginou um banco de horas
em que cada profissional ligado ao projeto depositaria
duas horas de atendimento gratuito por semana. Os clientes
pagariam quantias simb61icas pelos serviços, que ce)f1-
sistiriam em terapia de grupo para adultos e adolescentes
e ludoterapia para as crianças, além de orientação para os
pais. Implantada em 1973, no Rio de Janeiro, a Clínica
Social de Psicanálise foi além desse programa. Em 1981,
por exemplo, numa iniciativa sem precedentes, fez Freud



subir o morro - estendeu seu raio de ação até uma favela
carioca. No tempo da ditadura, chamou a si a tarefa de dar
cooertura a perseguidos políticos necessitados de deixar o
país.

A clínica promoveu, ainda, debates seminais sobre
psicanálise. Um deles em particular, dedicado ao tema
Psicanálise e Política, em setembro de 1980, teria impor-
tantes desdobramentos: foi nessa oportunidade que Hélio
Pellegrino, ao lado de dois colegas, Eduardo Mascarenhas
eWilson Chebabi, abriu fogo contra os barões da institui-
ção, denunciando seus privilégios e seu pretenso apolitis-
mo, além dos altos custos do tratamento. Foi o começo de
limapcqucna revolução. "A história das insti tuições psica-
nalíticas brasileiras se divide em antes e depois de Hélio
Pellcgrino", demarca Eduardo Mascarenhas, para quem o
colega morto, entre outros méritos, teve o de "tirar a
psicanálise de seus castelos assombrados e transportá-Ia
para o cspaço público".

Em meio a intervenções truculentas dos !JaJ"(Jl's da
SPRJ, afinal derrotados, o debate avançou. O mesmo não
se passou, infelizmente, com a Clínica Social de Psica-
niílise,pouco a pouco asfixiada por diriculdades financei-
ras.A utopia de Hélio Pellegrino acabaria morrendo, numa
dolorosa coincidência, horas antes da morte de seu idea-
lizador: internado no Instituto Brasileiro de Cardiologia,
Hélio não chegou a saber da melancólica assembléia que,
na noite de 22 de março de 1988, selou o rim da entidade.
Ficou o consolo de sua herança: a partir dessa experiência
pioneira, várias sociedades psicanalíticas vêm criando
suas clínicas sociais.

Oenvolvimento nas lutas específicas de sua categoria
nunca impediu que Hélio Pellegrino se multiplicasse para
comhater em outras frentes. Profissional dos mais requisi-
tados do país, com uma agenda onde cada minuto estava
comprometido, raramente se recusava a embarcar nas
empreitadas que lhe propunham - escrever um artigo,
redigir um manifesto, participar de um debate. Tudo isso
sem prejuízo de seus escritos científicos, entre os quais
luminosos estudos sobre Édipo. Sem prejuízo, também, do
cultivo desua poesia - uma poesia deexcelcnte qualidade,
que jamais deixou de produzir, embora nunca tenha se
animado a organizá-la em livro. De nada valeu, nesse
sentido, o incentivo de Mário de Andrade, que via nele um
dos melhores talentos da geração de poetas surgidos nos
anos 40.

Como cscritor, toda a obra de Hélio Pcllegrino pu-
blicada em vida se resumiria a uma plaquete de poesia,
Poema do príncipe exilado, lançado em 1947, com
tira!!cm insi!mificante além de textos incluídos em duas~ ~ '

obras coletivas, Crise na psicanálise, de 1982, e Os
sentidos da paixão, de 1987. Ou a um disco, Os 4 mineiros,
de 1980, gravado em companhia de seus grandes amigos
Fernando Sabino, altO Lara Resende e Paulo Mendes
Campos. Só debaixo de muita insistência aceitou selecio-
nar 53 artigos já saídos em jornais e reuni-los no volume
A burrice do demônio, puhlicado alguns meses depois de
sua morte. Em seus arquivos, há material suficiente para
organizar algumas coletâneas de poesia e prosa.

Em sua aparente desorganização, Hélio Pellegrino
era prodigioso no aproveitamento de suas energias. No
final dos anos 60, ao mesmo tempo em que publicava
artigos incandescentes no Correio da Manhã, era um dos
líderes das manifestações q"ue, na ruas do Rio de Janeiro,
exigiam liberdade e respeito aos direitos dos cidadãos. Foi
um dos oradores na histórica Passeata dos 100 Mil. E
integrou, em seguida, a comissão de intelectuais, artistas e
estudantes que tentou, em Brasília, negociar o abranda-
mento da repressão com o Presidente da República, ge-
neral Costa e Silva. Não por acaso, Hélio Pellegrino
acabou sendo um dos personagens centrais do livro /968,
o ano que não terminou, em que o jornalista Zuenir
Ventura reconstitui aquele conturbado momento da vida
brasileira.

Em seus últimos anos, Hélio fez parte da Comissão
Teotônio Vilela, por melhores condições carcerárias, e
do grupo Tortura Nunca Mais. E mantinha aceso o sonho
obsessivo de ver reaberto o Caso Riocentro - o atentado
terrorista com que a extrema-direita, no dia 30 de abril de
1981, planejou semear o pânico e a morte entre as 30 mil
pessoas que assistiam a um show de música. Foi este o tema
do último artigo de Hélio Pellegrino, publicado postuma-
mente. A honra militar, insistia ele, impunha a reabertura
do inquérito policial-militar aberto para elucidar o episó-
dio tenebroso.

"Incansável Dom Quixote a lutar contra dragões
reais que nada tinham de moinhos de vento", como definiu
Cícero Sandroni, era movido por uma espécie de ira santa
cujas explosões marcaram época na Belo Horizonte de sua
juventude. Certa madrugada, por exemplo, passando pela
Praça da Estação, Hélio Pellcgrino deparou com dezenas
de famílias de indigentes que dormiam ao relento. Indig- 47
nado, buscou um telefone e interrompeu o sono do arce-
bispo, Dom Antônio dos Santos Cabral, para exigir -
inutilmente - que ele acolhesse aquela gente em seu
palácio, afinal de contas uma casa de Deus.

"Era uma personalidade solar, que irradiava de ma-
neira incrível a inteligência e a generosidade", observou
Antonio Candido, seu companheiro de militância em três



48

organizações políticas - a Esquerda Democrática, no
imediato pós-guerra, o Partido Socialista, pouco mais
adiante, e o Partido dos Trabalhadores, nos anos 80.
"Homem de combate, ele se jogava com a intensidade da
paixão, fosse raiva contra o mal, fosse a mais ruidosa
alegria diante do bem."

E o fazia com uma graça dificilmente encontrável
entre os militantes de qualquer causa. "As pessoas graves,
sérias, compostas morrem ainda em vida, e se tornam o
busto de si mesmas", sabia ele. Por isso manejava, como
poucos, a arma do humor. Numa passeata, por exemplo,
no centro do Rio de Janeiro, os manifestantes foram
subitamente surpreendidos pela entrada em cena do bruCl(-
tu, assustador veículo que a polícia usava para, com jatos
de água, dispersar multidões. Mas das mangueiras da fera,
naquele dia, não saiu mais que um ralo fio de água.
"Pessoal, o brucutu brochou!", pôs-se a berrar Hélio Pelle-
grino, provocando gargalhadas e desmoralizando a re-
pressão.

Como militante político, foi pouco típico e não raras
vezes dissentiu. Levado ao PT pela mão do teórico e críti-
co de arte Mário Pedrosa, dizia que pela classe trabalhado-
ra era capaz dos maiores sacrifícios - menos participar de
reuniões compridas. Católico desde a infância, quando
movia "uma fé de carvoeiro, reta, palpável", fez ao longo
dos anos um caminho inverso ao da maioria das pessoas -

envelheceu para a esquerda, em lugar de se tornar conser-
vador. "Hoje sou socialista e marxista", disse na idade
madura ("socialista histórico, eventualmente histérico",
dizia também), "mas sinto que a experiência religiosa é o
fundo absoluto em que me apóio para construir a noção da
pessoa humana e do seu trabalho."

Convicto disso, levou a seu partido algumas con-
tribuições nem sempre bem compreendidas em sua ousa-
dia. Sugeriu, por exemplo, que o PT consagrasse em seu
programa o dogma da ressurreição da carne - "porque",
explicava, enfático, tomando pelo braço o seu perplexo
interlocutor, "não há nada mais materialista e mais revolu-
cionário do que você ressurgir um dia com esta carne que
aqui está".

Duas semanas antes de morrer, num jantar em sua
casa, Hélio Pellegrino surpreendeu alguns de seus convi-
dados ao anunciar o desejo de se confessar a um padre.
"Confissão, Hélio?", houve quem perguntasse. "Mas você,
adepto da Igreja moderna, da Teologia da Libertação ... "
Um dos presentes indagou se aquele projeto não escondia
o medo de morrer. "Não, com a morte eu já acertei as
minhas contas", respondeu Hélio serenamente, para arre-
matar com bom humor: "Meu problema, agora, é com
Deus - e, como todo mineiro, prefiro chegar a ele com um
pistolão, através de um chefe de gabinete ... "





Anotações antigas para
. /.

contos lmprovavels

MuriIa Rubiãa
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A gaveta

Não tolerava ficar no quarto, desde que mudara de casa. O outro, no qual
dormira a infância toda, era verde e tinha uma janela que dava para um pequenino
jardim. Só observara desse detalhe quando os pais se transferiram de residência.
E havia ainda a gaveta aberta. Uma enorme gaveta, que ele não conseguia
localizar, mas que sentia estar permanentemente escancarada. Punha as mãos
na cabeça, apertava os ouvidos, procurando não ouvir o ruído que vinha de
dentro dela. Um barulho de vazio, que lhe estrangulava os nervos.

Fugia de casa (principalmente à noite, quando os ruídos da invisível gaveta
eram maiores e ela mais vazia) e ia para frente do prédio antigo.

Um dia tudo silenciou e, aparentemente, a gaveta desaparecera. Sabia que
ela reapareceria, mais dia menos dia. Entrava em casa nas pontas do pé, com
medo de despertá-la ou de chamar a atenção dos irmãos, que passaram a odiá-
lo, como se ele fosse o culpado do desaparecimento da gaveta.

(Desesperado, sempre esperando o aparecimento da gaveta, se suicida)



As leis

Pediam elefantes e davam-lhe violetas. Tudo seria muito natural, e mesmo
simpático, se os elefantes não fossem o nosso principal alimento e o nosso
melhor meio de transporte. Mas o absurdo penetrara a nossa coletividade e
poucos eram os homens sensatos.

A primeira insensatez dos habitantes da nossa cidade, por mui tos anos tida
como pacata e civilizada, foi a escolha do prefeito, que recaiu num homem de
sessenta anos. Antes, o mais velho chefe da nossa comuna tinha sido um rapaz
de vinte, escolhido pela doçura de seus gestos e pelo seujeito de criança, sempre
a caçar passarinhos e quebrar vidraças e lâmpadas da iluminação pública.

Após sua eleição, Ribeiro da Costa proibiu o uso de apelidos para as
autoridades, que chamávamos, comumente, por diminutivos e temas alcunhas.

Tentei por todas as maneiras evitar a eleição de Ribeiro da Costa. A sua
candidatura violava uma tradição e poderia trazer conseqüências desastrosas
para nós. Devido a sua idade, ele quereria (e isso estava no seu programa)
reivindicar o direito de voto para os maiores de vinte anos, o que seria absurdo.

Não me ouviram e elegeram o ancião. E vieram as leis. Todos os dias eram
promulgadas mais de cem. (E vem uma série de medidas, regulamentos,
proibições, etc.). (Proibiram um uso dos elefantes, as mágicas, a transformação
de homens em animais).

Quando os meus companheiros verificaram o seu engano e viram a
impossibilidade de chamar à razão o Ribeiro da Costa, aceitaram aminha idéia
de fundar outra cidade. Levando todos os rapazes e crianças (menores de 18),
saímos da cidade. Ela já respirava um cheiro de velhice e não tardaria a apo-
drecer.
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A lTIorte

Sentiu que aquela seria a última tarde. Tentou, durante muito tempo,
enganar-se. Sistema nervoso, o cigarro. O coração fraquejava. Pensou em
chamar o irmão. Não, não era um amigo. O último morrera na revolução fra-
cassada. Devia ter morrido com eles, mas lhe faltara coragem. Abandonara
a revolução. Covardia? Não sentia remorso. Nenhum. Poderia ter tido outra
vida. Um burrinho saíra de seus olhos. Dançava. Podia ser delírio. Na véspera
fora Natal. Mas não era. Uma jovem, vestida de branco, montava o burrinho.
Fazia acenos, um sorriso sensual. Por que abandonara o amor?
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A beleza
(parábola)

Ele havia casado com uma mulher linda. Bela, de fato. A notícia correu
pelo mundo afora. Vinha gente de toda parte para vê-la. O marido não gostou,
a princípio, da admiração dos outros homens (Vaidade). Depois, com o pas-
sar dos meses, irrita-se. Mas não pode falar nada, porque, além de fiel, sua
esposa nunca manifestou satisfação por aquelas peregrinações. Ele, sim, fora
o culpado. Quando chegavam os peregrinos, ele levava-a ao jardim e,
orgulhoso, fazia com que ela andasse. Vestia roupas simples e, quase sem-
pre, claras. Era a mulher mais bela do mundo. No fim ele não mais podia
ficar, a sós, com a esposa, talo número de peregrinos. Uma manhã, ao
acordar, encontra, no jardim, uma estátua: era a sua mulher.
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o documento
(parábola)

Levou a vida toda decifrando um documento. Palavra por palavra. Cin-
qüenta anos em cima do documento. Um dia, alguém lhe diz: - Sabes que
levaste a vida toda em cima deste papel, que estás velho e morrerás den-
tro em pouco. O ancião olha o rosto no espelho, acaricia os cabelos brancos.
Pega no documento, sacode-o, e volta a decifrá-lo.



... Não tenho pressa. A minha maneira de escrever é lenta e eu me con-
formei com isso ao descobrir que era necessário ao amadurecimento dos
meus trabalhos. Dotado de pouca memória, tenho que ir anotando, em rascu-
nhos, todos os detalhes que aparecem após inventada a história central. Redi-
gindo morosamente, dormindo nos trabalhos, vieram surgindo contribuições
novas e desaparecendo os ângulos falsos da obra ...
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Cidadania, ainda que tardia

Nem todo pretérito é perfeito. Mas mesmo quando
imperfeito, o passado pode ser uma lição, como é a
Inconfidência Mineira. Do seu fracasso e inconclusão,
ficaram vários ensinamentos para a nossa inconclusa história
presente. De que maneira, porém, um passado tão remoto
pode ser útil 200 anos depois? Que relação pode existir
entre o fracasso da Inconfidência Mineira e a falência de
conquistas que nunca de fato se completaram no Brasil,
como a liberdade e a cidadania? Vale a pena buscar lá atrás
traumas que explicariam sÍndromes atuais?

Sahe-se que a História não é psicanálise e que a alma
coletiva não pode ser tratada como se trata a alma indivi-
dual. Mas já não há mais dúvida de que entre as melhores
funções do passado está a de iluminar o presente - quando
nada para não se repetir como farsa.

Alguns dos traços adultos de muitos países s6 foram
I - . -

descohertos como permanentes - e nao como Jnovaçao -
porque alguém se virou para trás. Um dos mais respei tados
antropólogos franceses, por exemplo, Louis Dumont, acha
que não é de hoje que o povo francês tem mais consciência
de cidadania do que seus vizinhos alemães, mas a partir da
Revolução. "Fazendo a Revolução", concluiu Dumont, "o
povo francê~ se definiu como um povo de cidadãos. Nós
somos cidadãos antes de tudo." Já a Alemanha, segundo
ele, se crê, desde o Santo Império Romano-Germânico,
"com a vocação de dominar o mundo".

Os exemplos dessa orientação nos estudos históricos
são muitos e não chegam a ser novidade. Aqui mesmo no
Brasil há, entre outros, um caso clássico. Gilherto Freire
foi huscar na escravidão alguns traços permanentes do
nosso caráter como povo, a começar por um dos mais
marcantes, o nwndonismo.

Ao estudar as relações sexuais entre o senhor e a

Zuenir Ventura

escrava - marcadas por um intercurso do sadismo branco
e do masoquismo negro -, ele observou que certas ca-
racterísticas patológicas dessas práticas acabaram conta-
minando também as relações sociais.

Assim, em lugar do cidadão, temos um povo sempre
sujeito ao mandonismo do senhor de engenho ou de quem
o suhstitua. "No íntimo", adverte ele, "o que o grosso do
que se pode chamar 'povo brasileiro' ainda goza a pressão
sobre ele de um governo másculo e corajosamente au-

tocrático" .
Tendemos - os que viveram os anos de chumho -

a culpar o entulho autoritário das décadas 60170 pela
permanência da intolerância em nossa sociedade, pelo mau
uso da liberdade ou pela inexistência de uma consciência
de cidadania. Sabemos como esses resquícios são fortes e
sentimos o quanto introjetamos do que rejeitamos ontem.
Mas seria cômodo considerar que a nossa herança au-
toritária se restringe a esse passado recente, por mais que
ele ainda condicione nossos corações e mentes.

Mesmo quando se caminha pela Inconfidência Mi-
neira carregando, como um cartaz, o famoso aviso de Marx
de que a história não se repete, é freqüente esbarrar-se
com coincidências e antecipações que parecem a avant-
premiere de um filme que iria ter vários remakes. Tudo
bem, a História não se repete. Mas e a cultura? A cultura
não faz outra coisa. AI iás, o com portamento cul tural de um 6 J
povo - seja político, artístico ou psicológico - só ganha
sentido pela continuidade, pela reiteração, por se re-
produzir, enfim, por se repetir.

Quando se desenha o caráter do brasileiro e se consta-
ta sua índole, suas idiossincrasias, certos gostos e prefe-
rências, só se pode arriscar a fixar essas ocorrências como
traços indel~veis - nUa como acidentes ou acaso - quando



de fato impregnaram a alma brasileira e, como um gene, se
transmitiram de geração em geração, isto é, se repetiram.
Afinal, os traços culturais costumam ter raízes.

É claro que existe um risco nessa orientação, seme-
lhante ao risco que, no plano individual, enfrentam
os adeptos exacerbados do freudismo, tendendo a atribuir
todos os desvios e impossibilidades da idade adulta aos
traumas da infância, como se o presente fosse uma mera
reprodução passiva, incorrigível, do passado.

No caso da Inconfidência, ainda é preferível correr
esse risco a insistir no antigo, cometido por uma certa
historiografia hagiográfica, que fez com o mito
de Tiradentes o que um decreto-lei de 1965 (só revogado
em 1976) fez com a imagem iconográfica de nosso mártir
- transformou-o em santo. A representação em frente
ao Palácio da Assembléia no Rio é o melhor monumento
a esse processo de canonização.

Ali está não o ativista político, mas um profeta: velho
como se não tivesse apenas 42 anos, harhudo como se
não fosse um milico proibido de usar harba - tanto que ao
ser preso tinha duas navalhas entre seus pertences -, e
bonito como o Cristo, como se não fosse "feio e espanta-
do", no dizer de seu companheiro Alvarenga Peixoto.

Barhear o mito com carinho, retirar-lhe o manto
sagrado, limpar a maquiagem não significa denegrir-lhe a
imagem - fazer o que fez Sílvio Romero reduzindo-o
a um "sargento parlapatão e estouvado" -, mas dar uma
dimensão humana ao personagem. Humanizado,
Joaquim José se sai melhor da enrascada em que começou
a se meter no dia 6 de junho de 178X, no Rio, quando se
encontrou com José Áivares Maciel, de quem recebeu o
presente subversivo de uma coleção de leis americanas
trazida da Europa. A primeira dificuldade do
nosso candidato a herói surgiu quando o alferes descobriu
que o texto estava escrito numa língua desconhecida, o
francês.

Ao contrário de ser ridícula, é comovente alem brança
daquele agitador, com um pequeno dicionário de bolso,
pedindo ajuda às pessoas para ler o que presumia
ser importante para sua causa. O que se há de fazer quando
se nasce sem fortuna, sem vocação para a maracutaia,

62 na colônia de um país que, se ainda hoje persegue dentista
brasileiro, o que dirá naquela época? Quanto esforço para
sonhar e tornar o sonho realidade!

Boquirroto? Foi. Mas por acaso seus companheiros
trabalharam em silêncio? Não terá sido graças apenas à
língua solta de Tiradentes que o movimento ficou conhe-
cido não pelo nascimento, mas pelo aborto, pela incon-
fidência ou, como se diria hoje, pelo vazamento. Foi

preciso surgir quase 200 anos depois um conspirador de
sucesso, o general Golbery do Couto e Silva, para ensinar
que o segredo só existe quando permanece indivisível.
Ele dizia que todo homem tem um grande amigo em
quem confia, o que estabelece uma transmissão em cadeia,
pois o amigo conta para o maior amigo, que conta ... e
assim por diante.

Não há dúvida de que aprendcmos muito com o
pescoço de Tiradentes. Se o movimento dele c de seus
companheiros pode significar, e significa, o marco sim-
bólico de nossa reheldia, de nossa ânsia de liherdade
e independência, significa tamhém que não funcionou
como um treinamento para a cidadania. A conspiração
foi um agrupamento de elite, motivada por interesses
corporativos contrariados, ameaçados em seu patrimônio
e invocando o povo como justificativa e sua insatisfação
como álihi - exatamente como se faz hoje, em conspi-
rações ou às claras. Sem cinismo, pode-se dizer que
eles foram precursores de um princípio que iria se tornar
uma prática: fazer a revolução antes que o povo a faça.

Pode chocar, à distância. constatar que aqueles li-
bertários pudessem sonhar em promover a redenção da
nacionalidade e colocar o país entre as nações moder-
nas, excluindo os escravos e, o que é pior, mantendo nos
seus projetos de governo o sistema escravagista. A ex-
clusão é tanto mais injustificável quando se sahe que na-
queles tempos já havia mulatos geniais CI lmo Aleijadinho,
Mestre Valentim e Manuel Ataíde, que por si só eram o
desmentido a qualquer tese de inferioridade racial.

Mas, na verdade, esse é um comportamento recor-
rente. Pode-se imaginar como ficarão chocados no futuro
os que, olhando pa;a trás, observarem que o Brasil deIhoje
também sonha em ingressar no Primeiro Mundo sem um
projeto real de incorporação dos novos escravos: os párias
sociais.

O brasilianista inglês Kenneth Maxwell - cujo livro
A devassa da Devassa é considerado impecável por exi-
gentes historiadores como Francisco Iglésias - escarafun-
chou os autos e não encontrou nenhuma vez a palavra
democracia empregada pelos inconfidentes. É sintomáti-
co, mas o que ocorreu depois não ~ menos significativo: a
elite hrasileira aprendeu que poderia usar a palavra sem
usar o conceito.

A questão não era que, por não nomeá-Ia, não a
quisessem. Eles queriam à sua maneira. Como qualquer
governante atual, os inconfidentes reverenciavam o lema
da Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade, Fraterni-
dade. Só que a nossa democracia, ontem como hoje,
sempre tratou esses valores como inconciliáveis. Propõe-



se a liberdade e prega-se a fraternidade, contanto
que isso possa ser feito sem a igualdade. O resultado é
uma democracia capenga, sem justiça social, um sistema
queprevê a igualdade perante a lei, mas não perante a vida.

Para se tornar cultura, esse processo de desprezo
dacidadania percorreu um longo caminho histórico. Tanto
quanto a Inconfidência, a Independência não se interessou
pelos escravos, assim como a primeira Constituição,
de 1824, também os excluiu da nacionalidade. Pode-se
dizer que, ao contrário, a última Constituição obteve
muitas conquistas sociais - no papel. Mais uma vez a elite
brasileira fez com o povo o que fizera com a democracia.
Passou a nomeá-lo, a lhe dar nome e a falar em seu nome,
em vez de lhe dar voz. Graças a esse expediente, a maior
ignorância do brasileiro - porque atinge tamhém os
alfabetizados - acaba sendo a ignorância de seus direitos.

Temos um povo que desconhece seus direitos cons-
tituci'onais, seus direitos legais, seus direitos cívicos
e até seus direitos à vida. Essa ausência da consciência
dos direitos acarreta em conseqüência a ausência também
da consciência dos deveres. O resultado é uma população
dividida entre os que acham que não têm direito a nada e
os que pensam que têm direito a tudo - principalmente a
tudo a que não têm direito.

As ruas dos grandes centros urbanos são um retrato

disso. De um lado osdespossuídos tendo que escolher entre
o "direito" àesmola ou ao assalto; de outro, os possuidores,
transformando em vícios públicos as virtudes privadas. O
mesmo pai exemplar, que exige ordem em casa, é o an-
ticidadão que fura fila, que transgride as leis do trânsito,
que estaciona em cima da calçada e que pode matar por
qualquer batida de carro. A dona de casa exigente, que é
capaz de brigar com a empregada por causa da poeira do
móvel, é a mesma que leva o cachorro para fazer cocô em
cima da calçada.

É evidente que não foi a Inconfidência que começou
tudo, por mais que possa criticar o seu caráter de golpe
e conspiração. Afinal, a síndrome de exclusão da cidada-
nia, o corporativismo, a cultura de logro e da fraude são
anteriores e posteriores à conjuração mineira. Mas por
ser o marco de nossa primeira tentativa de emancipação,
é natural que se cobre mais dela. Em meio às comemo-
rações dos seus 200 anos, a reflexão será, como sempre,
mais útil do que a veneração.

Tiradentes não perde com isso. Ao contrário, a me-
lhor homenagem que se pode fazer a um herói que morreu
de insuhordinação e reheldia é pensar que hoje ele não
se conformaria: iria lutar também pela cidadania - ainda
que tardia.
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Tiradentes

Frei Betto

Roubaram-te a lihenlad~ por ousares sonhar ouro
preto derramado nas entranhas mineiras, dourando a terra
em que nasceste;

Acusaram-te de conspirar contra a metnípok, legan-
do-nos o vergonhoso trihuto dc suhmissa vcneração aos
reis do mundo;

De inconfidente qualificaram-te, injúria gravada a
ferro e fogo na memlíriae nos livros, para que todos saiham
que tu e teus companheiros não mereciam confidências;

Seqüestraram os teus hens, impondo como resgaste
o ônus impagável da soherania de teu povo;

Salgaram o solo em quc pisaste, para que nele jamais
floresça a poesia como pão do qual se farta;

Condenaram-te à forca. estendendo a sentença de
morte àqueles que ainda hoje nascem sem dotes e desvesti-
dos de títulos;

Esquartejaram-te como à pátria, seccionada entre
caheça e corpo, Estado e nação;

E ahominaram o tcu nome, para que tcu exemplo
sucumbisse no olvido,

No entanto, duzentos anos depois tua grandeza exala

futuro.
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Caminhos de volta

Eu sempre quis voltar à minha terra, nunca neguei
isto para ninguém. Mas depois de tudo o que aconteceu
ficava difícil, muito difícil. Além do mais, na vista de
todos,eu havia feito a promessa, disse que ia para sempre.

E não foi só isto: assim que cruzamos o rio, deixando
Pilar, cu pedi ao motorista que parasse. Desci. E na vista
dele, que me olhava espantado, sacudi a poeira, lavei as
mãos e o rosto, escovei os dentes e urinei.

Eu não queria levar nada: nem um grão de areia, nem
um pingo de suor; lemhrança nenhuma do dia em que,
humilhado e muito triste, tive que deixar a terra.

Mas assim que cheguei a São Francisco as coisas
foram acontecendo. E te digo - de uma maneira que cu
não esperava. A pensão que comprei, apesar de ser longe
da rodoviária, ter os quartos pequenos e ahafados, além
dos pernilongos, logo ficou conhecida e as pessoas foram
chegando. E não só os amigos, conterrâneos ou antigos
hóspedes, mas também estranhos: viajantes, artesãos,
artistas de circo, toda espécie de gente.

Até uns gringos, louros e altos, apareceram por lá.
Todos chegavam. Não sei porque. Pois além da

cortesia que sempre prezei, cafezinho quente à vontade, e
cara boa todo o tempo, nada mais eu podia oferecer.

Confesso a você, hoje que as coisas são outras, que
ganhei muito dinheiro naquela espelunca.

Mas meu amigo, daí a bem pouco tempo eu já estava
enjoado. Aquilo me cansava. Cortesia em excesso enchia
a minha paciência. E sem pensar muito, de uma hora para
outra resolvi mudar, arranjar outro negócio, sair de vez de
São Francisco e aventurar de novo.

Pois falar todo dia com gente de Pilar, ouvir sempre
a mesma conversa: "Porque você não volta"; "dessa vez
pode dar certo"; "já existe clima", e tal, me humilhava e
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ahafava o meu peito, pois a vontade de ir lá, rever tudo
e tentar de novo, era imensa.

Mas eu havia feito a promessa. Eu havia jurado.
E principalmente prometido a mim mesmo que não

voltaria.
E por estes motivos, somadosa outros, resolvi vender

a pensão. Encerrar a conta no hanco, pagar outras, pôr o
resto do dinheiro no bolso, passar minhas águas marinhas
e ir embora para São Paulo.

Lá eu poderia viver no anonimato e esquecer: tirar
da caheça o passado, os rojões nos meus ouvidos, a prisão,
e as gargalhadas que ainda ouço, quando estou sozi-
nho ...

Não. Não foi difícil para mim, prático no comércio,
me estahelecer em São Paulo, que é terra de ninguém.
Além do mais, com o dinheiro que cu levava e outro que
apurei com a venda das pedras, abri depressa - antes que
ele acabasse - uma casa de pão-de-queijo que logo ficou
conhecida.

E os fregueses foram chegando. E às vezes, olhando
para eles, eu me lembrava da pensão.

Da prótese? Não. Eu nem queria saber.
Aí, meu amigo, é que foi ganhar dinheiro.
Em poucos meses comprei dois carros, apartamento,

freqüentei as melhores boates, ajudei a eleger um verea-
dor, a manter um time de futebol e cheguei a pensar, em 67
momentos de euforia, que a felicidade, pela primeira vez,
estava me rodeando.

Pois só quando hebia, ficava de ressaca ou perdia o
sono, é que acontecia de me lembrar da minha terra, do que
havia acontecido, da vontade de voltar. ..

Tudo ia bem. Muito bem.
Até que um dia, não sei como, pois nunca escrevi
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cartas, procurei amigos ou parentes, recebi um telegrama
do meu irmão onde ele dizia, sem rodeios, que a nossa mãe
estava para morrer, e não parava de perguntar por mim.

Confesso que naquela hora, chocado com a notícia e
com saudades dela - que nunca mais vi - cheguei a me
decidir pela volta; pois na minha cabeça, como ondas, sô
se sucediam cenas antigas: de minha infância com os meus
carneiros, das arapucas e quebra-cabeças que eu fazia, da
minha família; enfim, de minha vida.

Foi então, kvado por este impulso e pela perspectiva
de perder a mãe, que resolvi: telefonei para uma agência de
viagens, reservei uma passagem, comprei um terno, e me
senti aliviado.

Ao cair a tarde, ao explicar aos empregados a ur-
gência de minha viagem, também já me via no banco da
varanda entre velhos amigos, brincando com os sobrinhos,
mirando a serra, abraçado à minha mãe, e por que não'!
ainda sonhando.

Mas veio a noite.
A fria noite de São Paulo e eu fechei a loja. Com dois

amigos tomei umas cervejas e fumei alguns cigarros (coisa
que raramente eu fazia). Horas depois fui a um posto e
abasteci o carro, comprei mais bebida e voltei para casa.

Aí, depois de tomar um banho. fazer a barba c lanchar.
um outro sl.~ntimento: estranho. forte. foi tomando conta de
mim. E sem que cu notasse. desordenadamente. as lágrimas
desciam pelo meu rosto c cu Sollll.;ava alto. como há muito
não acontecia.

Daí a alguns dias (cu não viajei). recebi um outro

telegrama do meu irmão, também sem rodeios e assim:
"nossa mãe morreu".

A partir de então as coisas começaram a mudar.
Não que os meus negócios piorassem; pelo contrário,

eu continuei a ganhar dinheiro. Abri outras lojas, troquei
meus carros, comprei ações e planejei alto. Mas por trás de
tudo, sem que eu dominasse, estava minando a tristeza. E
a saudade aumentava de uma maneira louca quando
chegavam cartas do meu irmão, que até hoje me escreve.

Nelas ele dizia, de umjeito simples, como estavam os
sobrinhos, cnmo havia sido o inventário, o que me tocava
da herança, tudo; tudo falado sem rancor, sem pedir
respostas. Mas apenas como se sentisse a minha solidão e
quisesse me ajudar.

Uma vez, vésperas de natal, ele mandou uma fo-
tografia.

Um minipostercolorido tirado na frente da nossa casa
e onde ele aparecia com a minha cunhada, rodeado pelos
filhos e alguns conhecidos. No verso uma dedicatória.

No outro dia bem cedo fui a uma casa de molduras.
Escolhi a melhor, a mais cara, fiz recomendações e na noite
seguinte, emocionado, a coloquei em um môvel da sala,
onde ficasse visível.

E a vida foi indo.
E fiz tantas coisas: conheci pessoas, abri e fechei

lojas, fui ao México - que era o meu sonho - e tentei
esquecer tudo até o dia em que, ao acordar mais cedo, eu
senti que havia chegado o meu momento de optar.



cidadania, liberdade, poesia

Variações em torno das palavras

Laís COlTêa de Araujo

é termo derivado de "polis" (advindo, pois, dos gregos,
mentores da civilização ocidental) - isto é, o espaço
comum da sociedade civil e do Estado. A "polis" constitui-
se, portanto, na base de sustentação da própIia coexistência
do homem com seu semelhante, para aí se edificar o
funcionamento de um sistema que implica direitos e
deveres gerados pela experiência histórica da partilha de
bens, que vem da formação dos clãs aos processos de
convivência que estimulam a qualidade de vida das me-
galópoles contemporâneas. O rastreamento etimológico da
palavra cidadania nos remete, no entanto, para a civiliza-
ção romana, devedora da grega, claro, mas já com voca-
bulário até certo ponto autônomo. A cunhagem dessa
moeda de valor passou da fOlja sígnica para o comércio do
significado, de conceito, idéia abstrata e geral, para a noção
referencial da pessoa inserida na cidade, adotando cono-
tações éticas ou estratégicas no discurso político. Para
mim, a palavra cidadania conecta com um posiciona-
mento ideolôgico, vinculando-se a outra, a liberdade, de
infindáveis e complexos sentidos, sujeita à história das
mentalidades, isto é, aos processos dialéticos do ser. Eis-
me, portanto, mergulhada na perplexidade emanada das
palavras.

Tendo passado, por contingência da minha geração,
por dois longos e tenebrosos períodos de ditadura, a do
Estado Novo e a Militarista de 64, o trato com a palavra 69
cidadania nunca me foi cotidiano. Nesses períodos, as
palavras, de modo geral, tornaram-se perigosas, subversi-
vas ou foram rechaçadas para o limbo de inúteis di-
cionários. Assim, fico mineiramente desconfiada de sua
irrupção, com foros de nobreza, na dimensão do convívio
social. Reviro a palavra diante dos meus olhos míopes e
dubitativos, em busca da razão desse recente "status"

A palavra não é simplesmente uma associação de
sinaisimpregnados de som, susceptível de uso pela fala e
escrita do homem como seu instrumento da expressão,
comunicação e comércio do pensamento. Uma de nossas
linguagens, condutora da imaginação ("mythos") ou da
razão ("lagos"), a palavra é, em si mesma, multiforme e
heteróclita, participa - e até determina - da vivência
humana de relacionamento e abrange os nossos mecanis-
mosfisiológicos, psíquicos, sociais, estabelecendo a estru-
turaampla a que chamamos cultura. Unidade significante
que opera significados, quando se faz linguagem ultra-
passaa própria dicotomia imaginação / razão e é capaz de
reverter essa espécie de contrato fundamental de instru-
mentar a vinculação do ser com o mundo e de impor numa
dada temporal idade a sua arbi trariedade, o aleatôri o, crian-
do símbolos e demarcando a índole lúdica, transcendental
e especulativa da condição humana. Ou, ao contrário, é
capaz de perverter-se em atos retóricos, fenômeno de
persuasão dominadora, de manipulação do dizer. As ciên-
cias lingüísticas, a semântica, a semiôtica, a literatura, a
psicologia, antropologia, etc, têm se preocupado, ao longo
da existência, em buscar apreender a possível "Verdade"
da palavra - de Saussure a Barthes, de Aristóteles a
Jakobson, de Peirce a Propp, de Heidegger a Lévi-Strauss,
de Freud aWittgenstein, de Ou seja, o uso da palavra,
enquanto forma de propor ou explicar a realidade, sua
eficácia como prevalência da indispensável dignificação,
mediocrização e degradação humanas, é, em última instân-
cia, um valor básico de sobrevivência.

Tais reOexões me ocorrem agora, ao tentar captar e
analisar a mensagem oculta ou manifesta da palavra atual-
mente posta em cena e enfatizada no discurso político,
especialmente: a palavra cidadania. Sabemos que "política"
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lihertário, sobreposto às estacas do pensamento político
sempre dependente da retórica, longe agora dos frágeis
alicerces do conservadorismo implícito nas palavras ci-
vismo, patriotismo, nacionalismo, que tentam identificar
o "animus" e "anima" brasileiros. Cidadania, então, tem de
ver com, tem de restaurar ou instaurar o homem da "polis"
na integral essência de sua natureza nascida livre.

E em que este rastreamento da palavra leva à poesia?
Explico-me. Sendo a poesia a arte suprema ou a arte
marcial da palavra (na guerra, escaramuças ou cumplici-
dade com o significante e o significado), sendo a poesia o
fazer, segundo a etimologia grega, é ela o universo, a
"morada do ser", o mundo das transações lúdicas, sempre
de ambíguas motivações, o lugar ideal onde se movimen-
tam os dados indeterminados e cheios de ciladas da lin-
guagem. Invenção verbal (ou até não), a poesiaé revolução
contínua de idéias que vinculam o "mythos" ao "Iogos",
transplantados para essa atmosfera tentadoramente inde-
finível. Embora alguma ilação possa ser feita (como esta,
agora) ao nível especulativo ou histórico-sociológico nesse
terreno, nenhum pesquisador-crítico encontrará a palavra
cidadania inserida em textos poéticos. Esse reino lhe
parece interditado pelo simples fato, talvez, de que a sua
aparência "física" é plana demais para permitir a trans-
cendência ou o mistério, implícitos na poesia. Não obteve
até hoje, a que eu saiba, a elevada consideração dos artistas,
para penetrar na "intimidade impertinente" (E. Canetti) do
poeta com as palavras.

Entretanto, uma consciência de cidadania pode ser,
sim, rastreada entre nós, a partir do fato histórico do
movimento modernista (se não quisermos ir muito atrás, a
Gregório de Matos, por exemplo), quando se restabelece
a distinção fundamental entre a falácia cívica e a consciên-
cia crítica nacional. Isto é, quando se desfaz o fogo fátuo
do alumbramento discursivo do "ufanismo" instalado na
mentalidade burguesa (tomado aqui o adjeti vo como detur-
pação da raiz etimológica de "burgo" que extermina as
relações feudais) para resgatar-se, então, a devassa do
olho-vidente no organismo da sociedade civil e do Estado.
O modernismo, apesar de sua aparente e momentanea-
mente ingênua dessacralização da poética tradicional,

70 mostra a ambivalência do tema "Brasil", aportando-lhe,
porém, a roupagem nova do que agora chamamos de
cidadania. Basta analisar o salto ousado e irreverente com
que se transpôs a épica que vai de Santa Rita Durão e
Basílio da Gama até Bilac, passando para a sátira contu-
dente de Oswald de Andrade e outros tantos antropófagos.
Além desse salto "para fora" do contexto, ou seja, da
passagem de uma situação estável e morna de enalteci-

mento edênico para a visão irônica e bem hum orada do
país, há o salto "para-dentro", da adjetivação para a subs-
tantivação, da palavra aristocrata e elitista para a palavra
comum e mesmo chula.

O poeta Murilo Mendes é um exemplo dessa meta-
morfose vocabular, intelectual e psicológica. Não tendo
sido um modernista da primeira hora, não deixou de pagar
sua cota ao estabelecimento do descrédito da utopia ufanis-
ta, incorporando o "espírito da cidadania" ao fenômeno
estético. Publicou a sua História do Brasil, feita à moda do
tempo, intencionalmente divertindo-se com os nossos
pobres heroísmos de desempenho poWico, bélico, cul-
tural. Ainda que se considere (e o próprio criador consi-
derou) essa obra superficial e inconsistente sob a perspec-
tiva literária, simples momento anexado à fase dilapida-
dora do modernismo, nossa curiosidade crítica pode aí
captar a semente de sua característi.ca humano-poética: a
Liberdade. Se a linguagem é ainda, nesse livro, literal-
mente cotidiana e, com isso, despida da atmosfera mágica,
da alquimia que sempre permeia o fazer poético, não é
descartável a intencionalidade "cidadã" (remontando à
concepção original da "civis-civitas-civitatis") sustenta-
dora da irreverência histórica do texto. Mais do que
demolir a lição dos manuais escolares (A Pátria Brasileira,
de Bilac, ou Por que me ufano do meu país, de Affonso
Celso são exemplos-limites), procura-se extirpar ou estri-
par as vísceras dos protagonistas de nossos episódios de
postura gloriosa. E há que verificar que os únicos nomes
mantidos em atitude digna e consistente no livro são os do
Tiradentes e do Aleijadinho. No poema "A Estátua do
Alferes", três versos sintetizam todo o projeto da autenti-
cidade histórica da Inconfidência.

No meu corpo cabe tudo.
Cabe passado e presente.
Mais do que tudo o futuro.

Expressa-se aí a intemporalidade da cidadania, en-
quanto participação carnal, ativa e lúcida na existência
civilizatória, englobando seu passado, presente e sobre-
tudo remetendo-a para o futuro que o "civis" tem o direito
de construir. Tanto que, em seguida, o poeta, pela voz do
Alferes, afirma sem erro que

Senadores, deputados
Se arrancham na minha sombra.

Decodificando: está aí o fato real-físico da posterior
existência do Palácio Tiradentes (a Câmara) e o fato ideo-



lógico-tático da apropriação (muitas vezes indébita) do
heróipela atividade retórico-política. O poema mais ainda
o explicita:

Se eu não tivesse sofrido
- por iniciativa própria -
eles nunca poderiam
viver nesta pagodeira.
Sou como o cavalo troiano
Aqui dentro cabe o mundo,
o avô da farra sou eu. (grifo nosso)

Deduz-se que o "espírito de cidadania" conduzido à
custa da própria vida pelo legítimo herói, enquanto pode
instaurar e prover a "polis" de dignidade, isto é, liberdade
ejustiça, fundadas na igualdade de direitos e deveres, pode
também, por reversão e corrupção das palavras, servir de
aval e sanção justificativas de muita "pagodeira". Visão
crítica e atilada do poeta, assumindo a postura do herói
estratificado em estátua. Através desse desvelamento da
palavra e de suas ambigüidades semânticas, o poema
aparentemente fácil e até cômico conduz-nos ao ques-
tionamento da própria sociedade humana, no que diz
respeito à sua potência de ser ("cavalo troiano onde cabe
o mundo") e à ilícita utilização dessa potência em desdo-
bramentos capciosos que vão fazer do herói "o avô da
farra", ou, como diríamos hoje, o patrono ou patrocinador
da espoliação política. Percorremos com o poeta os escon-
sos caminhos da liberdade, falseados e copidescados para
compor a "comédia da seriedade", de que fala Karl Jaspers,
e que, entre nós, foi percebida pelos poetas modernistas.

O outro "herói" poupado pelo humor cáustico de
Murilo Mendes é o artista-mor também da história colo-
nial, que responde pela paixão criativa, componente di-
vino, sagrado e inexplicável da vitória humana sobre a
efemeridade da vida. Em "Força do Aleijadinho", esse
mistério redime o ser:

Do homem disforme e triste
Sai uma boca de fogo.

E a matéria respira, a pedra palpita, ativada pela
chama estranha da arte, que é capaz de polimerizar os
ácidos da doença e do estigma da cor, transferindo os
distúrbios da fragilidade humana para a indelével assi-
natura do ímpeto da produção de beleza. O poeta, parece-
nos, vê assim dois momentos-ápices de desafios propostos
e enfrentados pelos rebeldes da colônia. No caso de
Tiradentes, pela opressão dos dominadores e, no caso de

Aleijadinho, pela matéria bruta moldada com a coragem de
criar. Erupções, ambas, da liberdade. Já em outros dos
poemas que compõem a História do Brasil de curto ou
mais longo fôlego, sem maior densidade poética, ainda
assim assomam a vontade de nos assegurarmos uma identi-
dade nacional, como em "O Padre de Ferro", onde se
questiona o "caráter brasileiro" em sua comodista atitude
de "deixar como está". Ou se denuncia a grotesca e risível
parlapatice política, as mensagens históricas e as poses
forjadas para a posteridade inconsciente de seu passado.
Nessa poesia aparentemente disposta a apenas rir desses
modelos-travestis, há o sentimento real da necessidade
imediata de um posicionamento intelectual diante do fato
que outorga às suas palavras um gosto de liberação do peso
das falácias que ele, por sua lucidez inata, se recusa a
aceitar. Há na História do Brasil de Murilo Mendes duas
palavras não ditas e implícitas nesses textos de humor:
"transparência" e "modernidade", palavras que também
foram colocadas em cena recentemente. Para o poeta, sua
carga semântica está na vontade de limpar a nossa história
política de sua maquilagem retórica, perquirindo a verdade
e colocando teto e paredes de vidro nas nossas instituições
e nomes. E na potencialidade do país. Há que assegurar
condições básicas de liberdade para ficarmos ao par nos
câmbios do tempo e de sua necessária evolução qualitativa.
Infelizmente, a concretude ética, que dá consistência às
palavras e impede a maleabilidade de significados, não tem
sido o seguro alicerce de nossas construções verbais. A
poesia, que é uma forma de expressão por enigmas,
percebe essa gradativa perversão e, portanto, tende a
desprezar ou eliminar a incorporação "política" (no mau
sentido) das palavras e, antes, desdobra-as em outras,
novas, ou restaura-lhes a forma original. Éo que se percebe
quando, outra vez, Murilo Mendes glosa a fala dos "lumi-
nares da pátria" no poema a Rui Barbosa, "O Bacharel de
Haia":

Qual é seu estribilho?
O culto à democracia,
a soberania das leis,
a majestade da toga,
o civismo, a liberdade
e a grandeza inabalável
da carta de 91.

É mais uma vergastada na atitude desrespeitosa de
ausência de autenticidade do discurso de persuasão voltado
apenas para a sonoridade oratória e a estratificação conser-
vadora. É novamente colocada pela poesia a questão do
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valor da palavra, quando ela é deformada e lhe extraem o
conteúdo original, fazendo-se perder a substância da lin-
guagem, em favorecimento de sua vivência meramente
parasitária. Desmistificar, portanto, esse vocabulário ape-
nas utilitário do poder é o objetivo final da História do
Brasil muriliana. Ainda é, em profundidade, a exigência
de que o "imperativo categórico" definido por Kant seja
posto em vigência, sobrepondo-se a, ou compondo com o
significante uma liga de intencionalidade ética. É exigir,
sim, uma cidadania positiva das palavras, rejeitando o
"estribilho", a monotonia tornada coletiva e convencional.
Se os poetas são, como afirma Ezra Pound, "as antenas da
raça", talvez fosse necessário ouvir deles essas ad-
moestações irônicas. Talvez fosse necessário acrescentar
às "Cartas" (de 91 em diante) esse urgente sinal de alerta
consoante com as legítimas aspirações do povo a uma
história do Brasil asséptica, capaz de reativar o metabo-
lismo de nossos instáveis governantes.

Entendo, pois, a cidadania como a mediação indis-
pensável entre o Poder (maiúsculo e revestido de malícias
e segredos) e a liberdade (minúscula e frágil) individual e
coletiva. Para isso, é preciso cuidar da palavra, das pala-
vras, evitar a tendência à circularidade com que se retém

o seu conteúdo maior e se dissolve, num mesmo pote de
conserva, o suco vital do vocabulário humanístico. A
poesia pode ilustrar ou deflagrar a urgência da abertura das
comportas verbais, para o escoamento de nossa represada
ansiedade de afirmação enquanto gente. Animal político,
o homem será sempre, ainda que (como agora) mergu-
lhado no ceticismo, no refúgio da alienação, do desliga-
mento, da fuga. Aceitar também a poesia como cápsula
tranqüilizante é um equívoco, senão uma cumplicidade
com o comodismo do "estar aí", a falsa idéia do "caráter
brasileiro" passivo e/ou subserviente.

Parece-me que a palavra, as palavras, os signos e
símbolos, não sendo meros designati vos" de", têm de ser,
como é sua origem e vocação, os fulcros da consciência
inata da independência e do valor da pessoa. Talvez por
isso Karl Jaspers tenha assinalado os escritores como a
Terceira Força, indispensável ao equilíbrio entre Estado e
Povo, "entre a atividade dos políticos e o silêncio da
população". Se a cidadania obtiver ou objetivar os sons e
sinais dessa "Terceira Força", então é possível recriar a fé
na "polis" ou na "civitas". É essa convocação a que nos
remete a poesia, tal foi assumida por Murilo Mendes como
lema: Poesia/Liberdade. Tudo mais virá por acréscimo,
diz o Evangelho.
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Prisões da palavra

Saio do campo da ficção, onde transito com mais
facilidade, para, na forma de um pequeno ensaio, falar
sobre o cidadão escritor, o cidadão leitor, o cidadão dono
de emissora de televisão e o cidadão telespectador no
Brasil. Vamos tentar compreender sua liberdade, prisão
e poder, e a recorrência das circunstâncias que os tornaram
aquilo que são.

Ao proibir a instalação de máquinas impressoras na
Colônia, no século 17, Portugal condenou o Brasil à
oralidade. Sermões e ficções. Esta foi uma primeira di-
ficuldade para intelectuais e criadores de texto exercerem
seu papel.

Uma segunda dificuldade é contada pela epopéia
da implantação da língua portuguesa - enfim, de uma
língua que t~vesse uma escrita - nesse imenso território.
Num primeiro movimento, os jesuítas do século 16 tenta-
ram criar uma escrita para a língua local: fundiram os
principais ramos da fala dos índios da costa e criaram o
que se chamou a "língua geral", com uma escrita fonética
e uma gramática. Por dois séculos e meio essa foi a língua
das relações familiares e populares, das trocas c festas, das
entradas e bandeiras - e se falava numa cidade como São
Paulo até o primeiro quarto do século passado, depois da
Independência. Mas não funcionou nunca como língua
escrita.

A língua dos documentos, da administração, da Justiça,
do clero e do pensamento foi sempre o português. O país
falava uma língua e escrevia outra. Há figuras importantes
da nossa história, como Domingos Jorge Velho, destruidor
de Palmares, que não falavam o português. A partir da Lei
do Diretório (1757), quando os índios ganharam status
legal de cidadãos (legal, não real), o uso da língua geral foi
constrangido e se estendeu a todos o ensino da língua

Ivan Ângelo

portuguesa. A troca da língua levou quase um século.
Antes, portanto, da metade do século passado -

quando surgiram as primeiras impressoras na Colônia e
a língua portuguesa dominara afinal o território - os
intelectuais não tiveram meios objetivos para operar com
eficiência a cultura escrita no país oral. A esse atraso
somou-se outro, mais duradouro: enquanto as liberdades
individuais e os direitos do cidadão se consolidavam no
mundo com as idéias da Independência norte-americana
e da Revolução Francesa e se democratizava o saber, no
Brasil esses direitos eram travados pela escravidão, pela
censura, servidão, discriminação, exploração e ignorân-
cia; enquanto o Estado moderno passava a desempenhar o
papel de guardião dos cidadãos contra as limitações dos
seus direitos, contra o poder arbitrário e a exploração, no
Brasil acontecia o contrário. Após séculos de privilégios
e desrespeito, o país se acostumou a ter cidadãos de
segunda classe. Não apenas isso: a economia e a ordem
social do país passaram a depender da existência de
cidadãos de segunda classe. E pior: os cidadãos de segunda
classe se acostumaram a ser cidadãos de segunda classe,
sem instrução, sem voto, sem salário, sem direitos, sem
cidadania.

O escritor desse contexto tem uma porção de culpas:
ele não é um inocente, sabe que está no meio entre
opressores e oprimidos, e que ora é um e ora é outro, e 75
que esta é a maldição da classe média de onde ele saiu.
Sofre limitações de recepção porque escreve para uma
minoria de letrados. É pressionado por expectativas e
pressupostos porque a realidade que informa sua obra é
forte demais e ainda por cima é reforçada pela culpa.
Enfrenta muitas dificuldades estéticas: o realismo, o re-
gionalismo, a alegoria e a mimese são instrumentos exau-



ridos e desprestigiados. E, por fim, luta contra dificuldades
de mercado: remuneração baixa, penetração insignifi-
cante, falta de divulgação.

O escritor brasileiro cai numa armadilha. Explico
por que propondo uma tese menor: autores e leitores
escrevem juntos o livro. Pelo menos alguns livros. Na
ditadura mais recente foi uma armadilha quase inescapá-
vel. Funciona assim: o autor que é levado a escrever
um livro é ao mesmo tempo parte da sociedade que quer
ler esse livro. Explico melhor. O cidadão escritor, atingido
pela dureza da realidade, começa a exigir: alguém precisa
escrever um livro sobre isso. Ele é todo indignação e não
sabe ainda que o "alguém" que está sendo pressionado
pelo leitor que quer ler esse livro é ele mesmo. Ele e outros
milhares de leitores estão exigindo uma coisa que
"tem de ser feita" - não é preciso que seja ele, mas alguém
tem de fazer. É aquela mesma sensação de "alguém precisa
tomar uma atitude" que se sente quando se vê um adulto
maltratando uma criança na rua: a gente se revolta mas tem
sempre a esperança de que alguéni se adiante e aja antes de
nós, porque é tão incômodo, a gente se expõe tanto etc.
Alguns livros precisavam ser escritos e nós, nós que amá-
vamos tanto a literatura, tivemos de escrevê-los.

Mesmo em momentos não autoritários da História,
mesmo agora, a armadilha continua presente. O leitor é
o destinatário a quem o artista vai levar sua flor. Leitor
e escritor são produtos da mesma cultura, amarrados pela
língua, pelos costumes e pela indignação. Um sabe o que
esperar do outro, ou pensa que sabe, ou pensa que tem de
ser como pensa que é. De uma e de outra parte, cabe é
explodir esses limites.

Enquanto, ao longo desses 150 anos, os ficcionistas,
poetas, pensadores, professores, jornalistas, fizeram seu
esforço para valorizar e expandir a cultura escrita, a inércia
e a má fé trabalharam no sentido contrário. A própria
alfabetização é falha: 70% dos alfabetizados são incapazes
de compreender o que lêem. É esse o grande espaço da
televisão. A TV empurra o país de volta para a oralidade.

O homem sempre teve necessidade de tecer ficções,
de contar e ouvir relatos de sonhos, viagens, aventuras,
magias, mistérios. Essa necessidade é a mola imemorial

76 tanto das narrativas folclóricas quanto de rapsódias como
£1 Cid ou de criações mais elaboradas, como o Ulysses,
de lames loyce. O lugar e o momento dessa poética oral
primitiva era ao redor do fogo noturno. Hoje, as tribos se
reúnem diante do fogo frio da televisão. Mas há uma
armadilha embutida nessa fogueira fria, há algo de velho
no novo da televisão, um fundo conservador na novidade.
A armadilha está no modelo escolhido para explorá-la. No

Brasil, o governo e os empresários interessados escolhe-
ram o modelo do consumo, norte-americano, no qual a
grande jogada é: a publicidade paga tudo.

Inovadora. Conservadora. Essa contradição define
aTV.

A própria dinâmica do consumo produz a evolução
tecnológica, que se alimenta de uma ciranda de substitui-
ção dos bens que o consumidor já possui por outros
semelhantes mais "avançados", incrementados por peque-
nas novas funções ou apenas pelo desenho mais "moder-
no", a uma velocidade que varia conforme a capacidade
industrial e comercial de cada país. Esse esquema conta
com os meios de comunicação de massa para "convencer"
o público das vantagens de substituir seu equipamento por
um novo.

Esse modelo de uso da TV, entretanto, por estar
estruturalmente ligado ao sistema econômico baseado no
consumo, revela-se extremamente conservador com re-
lação às desigualdades sociais. Muitos trabalham, poucos
aproveitam. Foi o que aconteceu durante o "milagre bra-
sileiro", entre 1967 e 1973, que se exauriu exatamente
porque não foi feita a distribuição da renda através dos
salários. Produziam-se bens para os quais não havia mais
compradores, depois de abastecidas as classes médias.
Esse esquema só é conservador em países de população
pobre e politicamente fraca, em que os salários dos traba-
lhadores são mantidos baixos para não aumentarem
o custo dos produtos, porque senão a classe média não pode
comprá-los; em que a possibilidade de negociação salarial
é restrita a algumas profissões, em algumas capitais, e a
ascensão social é limitada e lenta.

Eu disse que a TV empurra o país de volta para a
oralidade. Explico. Isso acontece não porque a TV tenha
esse objetivo ou atue de alguma forma nessa direção. Não.
Ela apenas se acomoda a uma situação. O público, porque
é mal alfabetizado e não compreende bem o que lê,
satisfaz-se com a TV e dispensa o livro ou os jornais. A
longo prazo, a TV talvez até lucrasse mais se o povo fosse
mais instruído, pois seria mais reivindicador e um número
maior de pessoas poderia ascender ao círculo do consumo.
Mas o fato é que a TV não investe nessa área, em programas
de formação. Como está, para ela, está bom.

Alguns autores de livros, poetas, romancistas e tea-
trólogos, foram para a TV para falar com os orais, os
iletrados. Existe mesmo, entre certos autores e produtores,
a crença de que a televisão é uma forma moderna de arte
popular. Mas não se pode confundir a produção com o
consumo. Arte popular sempre foi definida como arte
que o povo produz. A arte que o povo consome deveria ser



chamadamais propriamente de arte industrial.
Autores aplicaram-se na criação de textos para nove-

las, seriados, teledramas com a intenção de introduzir
temase enfoques sociais, fazer os prisioneiros da orali-
dadepensarem através de personagens. Querem ser didáti-
cos, de certa maneira. "Usam" a televisão. Entretanto,
nesse modelo vollado para o consumo, ela é indústria
cultural, sustentada pela propaganda de outras indústrias,
presaàs posições dos proprietários das indústrias, espelho
geral do sistema. É esse o limite. Além do mais, as
emissorassó vão até onde o governo e os donos permitem.
Ogovernoporque concede os canais por tempo determina-
doe sob condições; os donos, porque elas são seu negócio
e instrumento de poder. Quem, então, está usando quem?

E qual é a liberdade de criação dos autores? Pequena.
A limitação começa pelo formalO do programa. O poeta
Ferreira Gullar, quando começou a escrever para a TV,
constatou surpreso: "É como escrever sonetos! Eu vollei a
escrever sonetos!"

As ficções e mesmo as reportagens da TV baseiam-
se num sistema pré-determinado de ganchos, alavancas e
segmentos que prendem o espectador a uma emoção e o
impulsionam para a próxima com a promessa de que ela
virá "logo após nossos comerciais". A tensão não pode se
resolver, senão o espectador muda de canal, acredita-se.
A criatividade dos aulOres é aplicada na armação de um
jogo de coquete, truques de estimulação sensual do es-

pectador, promessas de um prazer que virá se ele esperar
um pouquinho, beijo prometido e charmosamente adiado.
O seduzido se deixa levar, perdoa a coqueteria do adiamen-
to e aguarda, com a libido abastecida para atravessar o
intervalo comercial.

Uma outra limitação da liberdade do aular é que o
modelo baseado no consumo torna as emissoras prisionei-
ras dos índices de audiência. O cidadão telespectador
torna-se, à distância, um pouco dono e bastante autor. De
maneira muito mais decisiva do que acontece com o livro,
o público de TV "escreve" junto com o autor. Isso torna o
veículo um pouco mais democrático, do ponto de vista de
o destinatário inlluir na produção, mas torna-o contradito-
riamente conservador quanto à forma. Porque a renovação
estética nasce das vanguardas da arte, é sempre uma
proposta que o público assimila com atraso e, na visão dos
inventores, com relutância. Que transformação pode, en-
tão, nascer quando o parceiro é justamente o grande
público? (A menos que o público esteja também na van-
guarda, mas isso se supõe que s6 acontece nas verdadei-
ras revoluções).

Resumindo e arrematando: pelo prestígio da tele-
visão junto ao público, voltamos à situação do século
passado, em que os intelectuais, poetas e ficcionistas
carecem de meios objetivos para trahalhar com competi-
tividade a cultura escrita no país que volta à oralidade.
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Mosca morta

- Nada melhor que uma cervejinha a caminho de ca-
sa numa noite de chuva como essa - ele disse; - a vida
é boa ...

- É - disse o garçom, um rapaz, que limpava com
um pano as mesas do bar, quase vazio aquela hora: - a
barra anda meio pesada, mas eu também gosto da vida.

- A vida é muito boa - ele tornou a dizer, olhando
para a chuva lá fora e levando o copo de cerveja à boca:
mas de repente parou.

No vão da porta um homem assomara - um homem
moreno e corpulento, com uma capa preta de nylone boné.

- Olá, Bento. .. - o homem disse.
Acabou de entrar. Puxou a cadeira e sentou-se. Tirou

o boné, deu umas batidinhas para limpar os pingos da
chuva e deixou-o sobre a mesa.

- Como é, tudo bem? ..
Ele respondeu com a cabeça.
- Posso? .. - apontou para a garrafa.
Ele acenou que sim. O outro virou-se para trás e pediu

um copo. O garçom trouxe rápido.
- Mas então, como vão as coisas? Fazia tempos que

a gente não se encontrava ...
Ele balançou a cabeça.
- Estou vendo que você deixou o bigode crescer. ..

Ficou bom, Bento; assentou bem em você. Você ficou com
mais cara de homem. Sem bigode, você tinha uma cara ...
Bom, não vou dizer que de fresco, mas ... Ficou bom. Eu
tenho uma teoria: homem tem de usar bigode; homem sem
bigode ... barba, não: barba é coisa de mendigo e maconheiro.
Mas bigode ... Olha o meu: um bigode e tanto, hã? .. As
mulheres gostam. Elas são malucas com meu bigode. Você
sabe, um bigode ... Você sabe, né? Umacosquinhanaquele
lugar, elas ficam loucas ... Você já experimentou?

Luiz Vilela

Ele pegou o copo e bebeu para não ter de responder.
- Hum? ..
- Não, Toledo.
- Não diga ... Então você tem de experimentar. .. Você

não sabe quê que é bom, rapaz ... Elas ficam malucas. Uma
esfregadinha pralá, outra pracá,elas vão lá nas nuvens; vão
lá nas estrelas ... Experimenta, é um conselhoqueeu te dou.
Ou será que você pensava que bigode é só pra enfeitar
a cara? ..

Ele olhou para o fundo do bar, onde, numa das mesas,
alguns rapazes bebiam.

- Bento, sabe de uma coisa? Parece que você não está
muito contente de me rever. ..

Ele sacudiu a cabeça.
- Hã? ..
- Estou, Toledo.
- Ah; pensei que você não estivesse. Depois de tanto

tempo ... Sabe que eu estava até com saudade? Estava
mesmo. Estava até com saudade ... Mas ... Poxa, e essa
cerveja que acabou? Vamos tomar mais uma?

- Não posso, eu tenho de ir embora: minha mulher está
lá me esperando.

- Oh, mas agora, agora que eu cheguei ...
- Outro dia a gente toma.
- Outro dia ... Que outro dia? Você sabe que eu... Não,

nós vamos tomar é agora. Essa éminha, pode deixar que essa
eu pago.

- Não é isso, Toledo, é que ...
- Uma cervejinha amais, quê que isso vaidemorar? Nós

não conversamos nada ainda ...
Toledo virou-se para trás:
- Ô jovem! Me traz uma aí!
O rapaz ergueu o polegar.



- Não, quê que há? .. Isso não é nem educado. Um
amigovemde longe, teencontra depois de tanto tempo, e você
não sedignanem a tomar uma cervejinha com ele? Nãoé nem
educadouma coisa dessas ...

O rapaz veio com a cerveja. Pôs a garrafa na mesa,
firmou-ae tirou com cuidado a tampinha. Encheu os copos.
Toledoo observava.

- Escuta, você não é o filho da Conceição?
- Sou - disse o rapaz.
- Eu estava te reconhecendo ...
O rapaz sorriu.
- Como vai sua mãe? Ela está boa?
- Está.
- Ela ainda faz empadinhas pra fora?
- Faz.
- São deliciosas - eToledo virou-se para Bento: - são

asmelhores empadinhas que eu já comi na vida.
Voltou-se para o rapaz:
- Fala pra ela, pra sua mãe, que eu mandei lembranças.

Dizqueé oToledo; Sebastião Toledo. Dizqueé o Tião: ela
sabe.

- Tá - o rapaz sorriu contente e se afastou.
Toledo bebeu, saboreando a cerveja.
- Mas... Quer dizer então que está tudo bem? ..
Fez uma expressão indefinida, olhando para fora.
- Eu estimo. Verdadeiramente estimo. Assim é que é

bom. Eu gosto de ver gente feliz. Tristeza não leva a nada.
Tristezas não pagam dívidas, como se diz. Eu sou um cara
alegre.Eu nunca ficotliste. Vocêjá me viu alguma vez triste?

Ele olhava fixamente para a chuva lá fora caindo no
asfalto.

- Bento! - Toledo deu um tapa na mesa, assustando
todo mundo no bar. - Que diabo! Não tá vendo que eu tou
falando com você? Ou será que você pensou que eu tava
falando é com essa garrafa aqui? Hem?

Olhou-o, sem dizer nada.
- Responda: você já me viu alguma vez triste?
- Não.
- Jura?
- Juro.
- Ótimo.
Toledo tomou umgole demorado. Depois passou amão

no bigode, limpando a espuma.
- Pombas! ... Coisa que eu não gosto é falta de

educação. Quando alguém fala, a gente escuta. Não foi isso
que você aprendeu? Ou você não aprendeu isso?

- Aprendi.
- Então por que você não estava escutando o que eu

estava falando?

- Eu estava, Toledo.
- Estava uma pinóia! Você estava aí. .. Sei láoquê; só

sei que você não estava escutando o que eu estava falando.
Pombas ... Se fosse eu Quer dizer, se fosse eu que
estivesse fazendo isso Minha mãe era lavadeira, uma
mulher atrasada, uma mulher que nunca teve estudo na vida.
Mas você, você é filho de doutore de professora, você devia
daroexemplo. Cadê suas boas maneiras? Cadê oque sua mãe
te ensinou?

- Bosta! - ele se levantou de repente: - Por que você
não acaba com isso de uma vez, hem?

- Ê... Que isso, rapaz?
- Bosta!
- Calma ...
- Eu já estou cheio!
- Ninguém falou nada ...
- Você sabe que tudo aquilo foi mentira, Toledo! Você

sabe que eles inventaram tudo!
- Mas ninguém falou nada!' ..
- Bosta! Eu sou um homem honrado, Toledo!
- Quem disse que não é? ..
- Merda!' ..
- Calma, rapaz; calma ... Senta aí. ..
Ele sentou-se, a respiração ofegante.
- Que isso ... Você está nervoso à toa ... Toma aí sua

cervejinha, vamos beber. .. A vida é tão boa; tão boa e tão
curta: hoje estamos aqui, amanhã quem sabe onde estare-
mos? Vamos aproveitar. ..

Ele ficou de novo olhando para a chuva.
- Não, você está nervoso demais ... Até parece que você

está com medo de alguma coisa. Quê que é? Medo de mim?
Não é, né? De mim não pode ser. Você sabe que eu sou o cara
mais pacífico do mundo. Não sabe?

Olhou-o nos olhos.
- Sabe ou não sabe?
- Sei, Toledo.
- Então? O mais pacífico do mundo. Incapaz de matar

uma mosca, como se diz.
De súbito mandou a mão no ar: abriu-a, e uma mosca

despencou, morta.
- A menos, é claro, que amosca esteja enchendo minha

paciência. . . 79
Lá fora a chuva engrossava, caindo forte, um véu cinza

cobrindo tudo.
- Virgem Santa! - disse Toledo. - Masque pé d' água!

Eu nunca tinha visto chover tanto assim aqui, você já?
Mexeu vagamente a cabeça.
- Eu nunca tinha visto ... Está parecendo um dilúvio.

Bem que a humanidade está merecendo um outro dilúvio.
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Sabe, tem dia que eu fico pensando: Deus é mesmo miseri-
cordioso, porque senão já tinha mandado há muito tempo um
outro dilúvio para nós. Mas, também, se mandasse, seria o
fim, pois dessa vez ele não encontraria nenhum Noé. Você
não acha? ..

Ele não respondeu; olhava para a chuva.
Toledo então ficou também em silêncio, olhando para

fora. Mas logo se voltou para ele:
- Ingratidão Vocêé um cara ingrato, Bento ... Sabia?

Um cara ingrato Eu venho de longe, viajo essa distância
toda só para te encontrar, e você nem conversa comigo ...
Toda vez é isso, toda vez é essa cara amarrada e essa boca
muda. Sabe? Eu já estou cansado; estou mesmo; já estou
cansado. Eu tomei uma decisão, Bento; antes de viajar, eu
tomei uma decisão: essa é a última vez que eu venho aqui.

Entendeu? Aúltima. Não vou voltarmais aqui, não.Éa última
vez.

Toledo pegou o copo e bebeu tudo até o fim. Depois
virou-se para trás:

- Mais uma!
Acerveja veio logo. orapaz abriu-a. Toledo agradeceu

e se apossou da garrafa, enchendo ele próprio seu copo, até
quase a borda. Depois, com a garrafa ainda na mão, olhou
para Bento:

- Você quer? Ou você vai embora?
Ele ficou um instante olhando na direção do copo - e

então, sem dizer nada, empurrou-o para frente.
- Ótimo - disse Toledo, pondo a cerveja: - assim é

que eu gosto.





Tiradentes

Para nós, crianças mineiras de Juiz de Fora, a imagem
de Tiradentes passava por uma cruel deformação: no
imenso quadro de Pedro Américo do Museu Mariano
Procópio a carne do mártir esquartejado lemhrava, fatal-
mente, as postas sanguinolentas dependuradas nos gan-
chos dos açougues. Tal imagem era, contudo, resgatada
por aquela que os nossos cadernos escolares exihiam na
capa e na contracapa: a de um homem vestido com uma
túnica hranquíssima, que associávamos a Jesus Cristo. O
triângulo - símbolo da Inconfidência, acompanhado da
palavra "Tamen" nos fazia vislumbrar um mundo cabalís-
tico, acima da nossa compreensão. Virando o caderno
tínhamos, então, a síntese de tudo: o mapa de Minas
Gerais, perfil de um rosto com nariz avantajado e, abaixo
dele, quase no rodapé, uma frase cuja autoria jamais nos
foi revelada: "Minas tem um coração de ouro, engastado
num peito de ferro". Todo esse conjunto, Tiradentes, o
triângulo, o mapa e, sobretudo, a idéia de um coração de
ouro pulsando numa armadura de ferro, nos devolviam o
sentido poético que, de certa forma, o realismo do quadro
de Pedro Américo e o próprio nome do personagem (as
extrações de dente, na época, ainda se faziam com bo-
ticão), retiravam. Fundíamos ao herói o ouro, o ferro, as
pedrarias incrustados no solo. Por direito de nascimento
éramos os donos do herói e os donos da terra. Tiradentes
e Minas se amalgamavam inexoravelmente e, pelo resto
de nossas vidas, onde quer que esti véssemos, conservaría-
mos o sentimento desta fusão. Minas ficaria, sempre,
como um território espiritual e a figura de Joaquim José
seria o reduto de uma pureza porfiada, aval e garantia de
nossa identidade.

RacheI Jardim

Pouco antes de morrer, com mais de XO anos, a maior
parte deles vivida longe de Minas, Pedro Nava assim se
expressa no seu livro O Círio PeJieifo:

Não passava em frente à Escola Tiradentes sem res-
pirar fundo, com aquele orgulho bem mineiro, lembran-
do que naquela manhã repetia parte do caminho do al-
feres para a forca.

Ali se empapara o sangue da cabeça cortada e do
corpo esquartejado de Joaquim José da Silva Xavier.
E esse batismo fazia de toda aquela zona carioca, um
pedaço de Minas, um seu pedaço. Ali também estava ter-
ra sua, terra tão sua quanto a de Juiz de Fora, a do Dester-
ro, a de Belo Horizonte.

Mas quem seria afinal Tiradentes? Nunca chega-
mos a saber muito hem. Amá-lo era para nós um exercí-
cio de mineiridade, não uma forma de cidadania. A His-
tória nos apresentava muito mais o mito do que o homem.
Os fenômenos sociais raramente são estudados sob o enfo-
que da personalidade. No entanto, descer a fundo em cer-
tas individualidades ajudaria muito a compreendê-los.
A figura humana de Lincoln, com sua mulher trapalho-
na, seu quotidiano doméstico tumultuado, seus recuos e
indecisões (que quase o levaram à derrota, na Guerra Ci- 83
vil), explicam melhor sua época, seu mundo, sua gente do
que, por exemplo, o discurso de Gainsborough. As lágri-
mas que Lenin não pôde controlar no enterro de Inessa
Armand já denunciavam a irreal idade de um regime que,
em pleno início da modernidade, privilegiava de tal forma
as aparências. As fraquezas, enganos, peculiaridades dos
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heróis estão inseridas na época em que viveram e nos
permitem entendê-la de forma mais real. Marcel Proust,
que traçou de seu tempo um painel completo, usou de tais
recursos ao escrever o seu Em busca do Tempo Perdido. É
dele esta frase esclarecedora: "Imaginam os simples de
espírito que as grandes dimensões dos fenômenos sociais
são uma excelente ocasião de penetrar mais além na alma
humana; deveriam antes reconhecer que, só descendo em
profundeza numa individualidade é que teriam possibili-
dades de compreender tais fenômenos".

A Inconfidência Mineira, sem dúvida uma epopéia
shakespiriana, pela riqueza de detalhes particulares, pela
variedade de personagens, pelas trapalhadas por eles co-
metidas, poderia ser considerada também uma comédia
de costumes e, até, um drama de pastelão. Nela cabem
Shakespeare e Moliere. Quando os escritores se propõem
a contar a História, esta fica bem mais compreensível.

Tiradentes era um protético meticuloso e amava a
sua profissão. Narrar a sua história como uma epopéia, ou
como uma comédia de costumes, poderia ser uma questão
de estilo. Os povos associam os heróis a seu imaginário e
o inserem no seu universo poético, o que não deixa de
ser desejável. A procura do Absoluto existe tanto nas na-
ções quanto nos indivíduos. ús enganos a que essa busca
pode levar não são previsíveis. Charles Riberolles, exi-
lado no Brasil por Napoleão IH, imitando o estilo de
Victor Hugo, de quem era amigo, escreveu sobre Tira-
dentes, no seu Brasil Pitoresco um longo trecho laudató-
rio, o qual termina com uma frase de efeito: "o suplício
germina" . (Valerá a pena?) Conhecemos outras frases de
efeito: "Infelizes os povos que não têm heróis" e inversa-
mente, sob a égide de Brecht, "Infelizes os povos que
precisam de heróis". Seria tão bom se deixassem em paz
os povos! Um Secretário Municipal de Cultura, no Rio de
Janeiro, possuído de zelo apostólico nacionalista, preo-
cupa-se que o herói nacional infantil brasileiro possa vir

a ser o Batman. O meu foi Roland, há muitos anos, em Juiz
de Fora. Vi-o mais tarde transformar-se em Roldão e
cavalgar com Lampião pelo agreste nordestino. A seleção
dos heróis é questão de gosto pessoal e o direito ao poético
precisa ser defendido a qualquer preço:

E vieram dizer-nos que não havia jantar.
Como se não houvesse outras fomes
e outros alimentos. I

Hotel Toffolo, território dos mineiros. Lá, se sente
alojada esta escritora, exilada de sua terra natal. Assim,
tomou os Autos de Devassa, escritos em perfeito verná-
culo, por gente que sabia manejar a língua portuguesa.
Transcreve aqui a sentença final desse processo. Que
Tiradentes possa emergir do chão salgado, de pé, para
nosso olhar e nossa compaixão: "Portanto condenam o réu
José Joaquim da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes,
alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, a
que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas
públicas do lugar da forca, e nela morra morte natural pa-
ra sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabe-
ça e levada à Vila Rica, aonde em o lugar mais público
dela será pregada em um poste alto até que o tempo a
consuma; o seu corpo será dividido em quatro quartos e
pregado em postes pelo caminho de Minas, o sítio da
Varginha e de Sebolas, onde o réu teve suas infames
práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até
que o tempo os consuma. Declaram ao réu infame, e in-
fames os seus filhos e netos, tendo-os, e seus bens aplicam
para o fisco e câmara real, e a casa em que vivia em Vila
Rica será arrazada e salgada, e que nunca mais no chão
se edifique, e não sendo próprias, serão avaliadas e pa-
gas ao seu dono pelos bens confiscados, e no mesmo chão
se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória
da infâmia deste abominável réu".

I Hotel Toffolo - Carlos Drummond de Andrade



o mestre do mio

Seu América Gonçalves, de Turmalina

Lá bem longe, lá pas Oropa afora, havia üa cidade e havia um mestre do
incanto qu'insinava tudo, todo incanto do mundo, né? E lá no interiô, lá no sito,
tinha um home cITagrande famia muito pobre, famia grande e tinha um minino
muito inteligente, o fio dele, que aprindia tudo quanto há.

Aí o minino, o pai falô 'sim:
- Ô, muié, nós tamo muito pobre. Tem esse meu fio que é muito teligente.

VÔmandá pa cidade, lá pu professor dos incanto, pu mestre dos incanto. Às vez
aprende agúa coisa que serve pra nós vivê.

- Tá bom! Pode mandá.
Ele mandô ominino lá pa cidade, chegô lá no mestre do incanto. Chegô lá

o mestre foi insinano ele todo incanto, né? Insinano ... Tudo qu'insinava ele
prindia. Mais tinha um livo qu'o mestre num insinava ele.

Aí ele falô assim:
- Meu mestre m'insinô tanta coisa d'incanto, mas aquele livo ... Pu que

ele num m'insina daquele livo? Pu que será?
Quando el'isperô, o mestre saiu, ele foi lá no livo dipressa, disfoiano o livo

assim, oiano pa trás, oiano pa trás pra vê se o mestre chegava. E só de disfoiá
o livo todo assim el'aprendeu todo incanto que tava den'do livo.

Elefalô:
- Virge! O jeito de meu pai ganhá dinhero!
Quando o mestre chegô, ele:
- Ô, mestri, eu vô imbora. Meu pai, sodade dele, tal. ..
- Ôcê num aprendeu nada ainda!
- Não! O que eu já sei já serve muito.
Apresentaro contaláe ele foi'mbora. Quando ominino chegô lá na casa do

pai:
- Meu pai, eu prindi um incanto pu siô ganhá dinhero, mas ganhá dinhero

mesmo! Mas pricisa sabê, né? VÔvirá um cavalo e cê monta ni mim, cavalo
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arriado. Cê montaedá um passei na cidade. Meu mestre vai me venoe saben'qu'é
eu. E vai me comprá. 'hicomprá, mas pra me Ir.:lTá,né? Pede dinher~ que chega,
pode pidi dinhero, mas cê num vende o freie não! Só num vende o freio.

O incanto tava no freio! Aí ele virô cavalo, cavalo arriado, muito bunito.
O pai dele montô e ocavalo saiu, mais toda qualidade de marcha o cavalo sabia.
Aquele trem roroso! Chega na cidade, no passiá na cidade, quando mestre foi
veno, foi cunheceno que é o minino.

- Me vende esse cavalo?
- Num vendo não!
- Me vende o cavalo?! Me vende?! Me vende?!
Foi chegano dinhero no cavalo. E ele chegô dinhero no home. O home era

pobre e viu tanto dinhero ... Pensô: vô vendê esse cavalo!
Foi pra tirá o freio.
- O freio num vendo, não!
- Me vende!
E foi chegano dinhero po freio. Foi, perdeu o amor que o fio tinha falado

cum ele. Aí quando ele foi e vendeu o freio, o cavalo baxô a cabeça e ficô triste,
né? Aí o home incheu da nota e voltô.

O cavalo num pricisava de ispora, o home colocô ispora, passô a perna no
cavalo e foi quando deu o dia andano na rua, istragano o cavalo. O sangre caiu
tudo, pu causa da barriga, da ispora, né?

Aí tinha um cumpadre dele e o cumpadre falô:
- Que que ele tem hoje? Deve tá paxonado. Matá um cavalo daquele! Eu

vô chamá ele pra tomá um café. Inquanto isso, o cavalo discansa.
- Vem cá, cumpadre! Vem cá, cumpradre! Vem cá! Vamo tomá um café

e discansá.
Aí ele chegô. O home tamém tava mei cansadu. Apiô do cavalo e deu o

mini no pa sigurá.
- Sigura aqui!
Inquanto ele ia lá dento tomá o café. E naquela porta curria um rego d'água,

correno assim ... a cavalo oiava o minino, oiava o rego. a minino falô 'sim:
- Esse cavalo tá com sede. Ele num bebe água po causo do freio. VÔtirá

o freio qu'ele beb'água!
Meteu a mão no freio e rancô fora e o cavalo virô pexe. Pás! Caiu no rego

d'água e sumiu. O minino ficô tolo cum freio na mão.
E o mestre lá de dento percebeu dipressa. Correu.
- Cadê o cavalo?
- Eu pensei que ele tava cum sede, tirei o freio, ele virô pexe e sumiu aqui.
Aí o mestre virô um mergüião e vup! Atrás do pexe. Pega aqui, pega ali.

E opexe venoque ele ia pegá, virô úarolae vuô. amestre virô um gavião e bateu
atrás dessa rola. A rola viu que ele ia pegá, né?

-



Lá na cidade tinha um sobrado muito arto e lá morava ... tinha fia moça
muito istimada lá e guardada pelo pai, né? O rei lá. Cum ajanela aberta a moça
tava bordano cúa agúia na mão, bordano, né? Sentada.

Aí a rola viu que iasê pegada, intrô pelajanela, virô um anele pá! No dedo
da moça. A moça viu que aquilo er'um incanto, cuntinuô bordano. Quand'o
gavião foi intrano, foi virano home.

- Me vende esse anel?
- Esse anel foi meu pai que me fez de presente, num posso vendê.
- Me vende, vende, me vende!
Cum poco o pai pudia chegá alie vê aquele home ali dento do quarto. Aí

ela pegô o anel cum tanta dó, foi puxano assim ... O anel iscapuliu da mão dela
e virô um quarto de mio, aquela miarada danada, né? Amoça mesmo ficô tonta
de vê aquilo, né? Aí o home virô um galo e bá! Cumeçô a cumê ... Cumeu o
mio. O bago de mio. O bago de mio que era o rapaz ficô dibaxo do vistido da
moça, iscundido. Intão o galo cumeu o mio, tudo, e quando acabô de cumê o
mio, ficô oiano pa frente pa vê se achava mais. O bago de mio virô raposa e pá!
Cumeu o galo e dipois virô rapaz, e a moça falô:

- Que éque eu faço core aqui agora?
A moça ficô té pateta de vê coisa qu'ela nunca isperava.
- Eu viro ua peda e cê me joga lá na rua.
Aí ele virô peda e ela jogô lá na rua. Chegô lá, ele virô rapaz e camiô pa

casa do pai dele. Todo machucado, firido, né? Aí chegô lá e falô:
- Pai, óia aqui o amô que cê tem po seu fio. Óia como tô todo istragado.

O mestre quiria me matá!
Aí foi pro hospital, tratô, curô e vortô pa cidade, casô ca viúva do mestre.
Hoje ele mora lá, tá lá rico, o pai rico. Té poco tempo que vi eles lá.

(Recolhido por Vera Lúcia FeUcio Pereira)
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Aquele rapaz meio maluco e sonhador

Quo Lara Resende

Mineiro de São João del-Rei, posso dizer que nasci
ouvindo falar de Tiradentes. Quando a gente é menino, as
distâncias no tempo parecem imensas, infinitas. É como se
cada ano fosse igual a um ano-luz no espaço. Hoje, olho
para trás e acho que a Inconfidência foi outro dia mesmo.
Em termos da História, 200 anos constituem uma etapa
modesta. Por aí se pode concluir que a História do Brasil
é curta. Talvez curta, curtíssima, seja a História da própria
humanidade. Basta pensar, por exemplo, que há cinco
séculos só uns poucos, uns raros, quem sabe só uns
desequilibrados tinham certeza de que a Terra era redonda.

Sim, desde muito cedo ouvi falar do Tiradentes, ou
seja, do cidadão que, conhecido por este zombeteiro
apelido, se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Claro,
sempre também ouvi falar de Tiradentes, a cidade vizinha
que naquela época, anos 20 e 30, era quase mal-as-
sombrada de tão deserta. Tenho a impressão de que ainda
se usava dizer São José, ou São José del-Rei, que
era o nome anterior de Tiradentes. Só com a República,
logo em dezembro de 1889, São José passou a Tiradentes.
Esquecida como ficou, quase uma cidade morta, Ti-
radentes saiu ganhando, porque conservou melhor o seu
conjunto arquitetônico e ficou em boa parte fiel ao seu
antigo perfil.

Ouvi falar do Tiradentes, como ia dizendo, como
figura histórica, personagem importante no passado mi-
neiro e brasileiro. No fundo, um figurão, desses que
aparecem imobilizados numa pose de medalha ou de
estátua. Diante da condenação do Tiradentes, de sua morte
infame e do silêncio que veio depois, era natural que, com
a República, o Brasil procurasse pagar a dívida contraída
com o sonhador da Inconfidência. Estabeleceu-se assim
um mecanismo de supercompensação, que trouxe de volta

o Tiradentes, ou a sua mem6ria, agora como alto símbolo
nacional. Não estou longe de supor que tenha havido aí
uma ponta de sentimento de culpa, quem sabe mais visível,
ou mais definido, em nossa Minas - em particular nos
lugares que foram cenário da vida do herói. Sua via-crucis
passa assim obrigatoriamente pela antiga comarca do Rio
das Mortes, ou seja, por São João e São José del-Rei.

Mais do que noutras comarcas, em distantes cidades.
ainda que igualmente mineiras, numa época de poucas e
difíceis comunicações, era aí,junto do Rio das Mortes, que
se erigiu o altar CÍvico e retórico do Tiradentes. S6 Ouro
Preto, na condição de antiga capital, só a Vila Rica podia
em Minas lhes disputar essa glôria. ou partilhá-Ia. Afinal
foi em Ouro Preto que ficou exposta a cabeça do mártir,
que foi, sem nenhuma dúvida, o cabeça da Conjura. Tudo
isto contribuiu para que n6s, mineiros, e em particular os
mineiros da zona de mineração, do Campo das Vertentes,
tomássemos desde cedo conhecimento da existência e do
heroísmo de Tiradentes. No quadro de uma História come-
morativa, que é mais palavra e discurso do que documento
e pesquisa, o Tiradentes pode-se dizer que não era ainda
um ser humano, aos olhos de um menino nascido em São
João del-Rei. Faltava garimpar o passado, redescobri-Io.

Sóem 1936,na gestão de Gustavo Capanema, começou
a publicação dos Autos de Devassa da Inconfidência
Mineira pelo Ministério da Educação e Saúde Pública. A 89
pasta não trazia a Cultura no nome, mas dificilmente faria
mais do que fez no setor cultural, se trouxesse na testa,
explícito, o título de ministério também cultural. A puhli-
cação dos Autos só terminou dois anos depois, em 193R.
Não será temerário dizer que até aí a pesquisa sobre a
Inconfidência e o Tiradentes foi relativamente modesta,
como tinha de ser, dados os parcos recursos de que se



dispunha. Nem por isto deixou de haver alguns abnegados
para rastrear os caminhos do herói e de seu frustrado sonho
de Independência. Ainda me lembro do espanto com que
tomei conhecimento desta primeira edição dos Autos, em
particular dos interrogatórios a que respondeu o iroso
Alferes Joaquim José. Nessa altura, eu já me encontrava
em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito.

Não me passou despercebida a circunstância de
que o Brasil vivia naquele momento sob uma ditadura.
Liberdade era uma palavra que se procurava riscar do
mapa em todo o mundo, com a ascensão acelerada das
tiranias na Europa. O nazi-fascismo podia começar a
guerra com a prévia certeza de uma vitória que felizmente
não se concretizou. Iniciei ali, em 1939, a minha vida de
jornalista. Não vou dizer agora que tinha a clara consciên-
cia do que era o mundo e do que era o Brasil. Mas como os
meus companheiros de geração e os meus colegas de
faculdade, tive logo noção do que era a falta de liberdade
e do que era a impostura da autocrática voz oficial. Se não
estou enganado, só em 1976 veio a aparecer nova edição
dos Autos de Devassa, agora acrescidos de importantes
documentos. De novo o Brasil, sob o arbítrio do AI-S,
estava longe da liberdade. O governo ditatorial podia a seu
bel-prazer anular direitos individuais e dispor dos bense da
vida dos cidadãos. Uma vergonha!

Tanto basta para calcular como era e é atual o
Tiradentes. Ninguém dirá que o seu sacrifício foi vão,
mas cumpre dizer que o seu ideal republicano está longe
de se ter tornado realidade. Para avaliar bem esse ideal,
nada melhor do que compará-lo com o Brasil em que
nascemos e vivemos. E para ter idéia de quem foi o
Tiradentes, convém desçê~lo da estátua a que o alçaram e
retirá-lo da elevada temperatura retórica dos discursos.
Alma inquieta e ardorosa, não é difícil reconstituir aos
nossos olhos aquele rapaz que, sem estudos regulares
e sem profissão certa, acabou por ser alferes da cavalaria.
Branco numa sociedade mestiça, filho de pai português e
mãe brasileira, órfão desde cedo, Joaquim José tinha
vivacidade e inteligência bastantes para ser um inconfor-
mado com o ambiente e o tempo em que se criou. Se não
tivesse uma natural ascendência intelectual, se não fosse

90 assinalado por um corte de vigorosa personalidade, não
teria exercido o papel de líder que exerceu.

É provável, senão certo, que o Alferes não tinha,
sistemáticos, os conhecimentos de seus companheiros de
aventura. Destes, os principais, se não eram clérigos,
tinham estudos na Europa. Eram lidos e corridos, capazes
de enxergar para além do escuro horizonte da metrópole
autoritária e opressora. Talvez não soubesse francês nem

inglês, mas sabia das coisas, o nosso herói. Só um espírito
perspicaz e curioso seria capaz de alimentar os ideais
que ele alimentou, a partir do exemplo que vinha, elo-
qüente, da Revolução Americana. Se a União dos Estados
Unidos era uma jovem república, a caminho da industria-
liiação, por que o Brasil não poderia seguir o mesmo
caminho? Portugal tinha razões e sobretudo interesses para
banir e perseguir as "idéias novas" que vinham do Ilu-
minismo e desembocaram na Revolução Francesa. Hoje,
à distância de dois séculos, é fácil olhar os acontecimentos
por essa perspectiva.

O que raia pelo fantástico é que um rapaz daquele
tempo ousasse ver com clareza o sufoco em que vivia a
colônia, submetida a uma autoridade cruel e insaciável.
Para satisfazer a sua fome de ouro, a metrópole impunha
às Minas uma autoridade férrea. Não fosse um coração
generoso, inclinado à Justiça, capaz de conceber e alimen-
tar um sonho meio utópico, o Tiradentes não teria ânimo
e força para levar adiante o seu ideal. Falante e comuni-
cativo, não era um pé-rapado, nem um marginal. Mas devia
ter justas razões de ressentimento, a partir da orfandade e
das vicissitudes que teve de enfrentar. De tudo resultou
um descompromisso com a ordem estabelecida, a que se
juntou um candente desejo de mudança. Tanto basta para
traçar o risco de um revolucionário. O Tiradentes não foi
outra coisa. Autêntico revolucionário, queria derrubar o
poder para impor um regime de progresso, fundado na
liberdade de pensamento, na educação e na justiça social.
Nada mais atual e nada mais perene.

Ainda que tudo se ignorasse do Tiradentes, bastaria
ter sido escolhido para bode expiatório para que a Histó-
ria lhe reservasse o lugar a que tem direito. O Brasil não
era a França, nem no alto da montanha mineira existiu
uma Florença. Vila Rica tampouco era Londres. A modés-
tia de nossa circunstância histórica só faz, porém,
engrandecer a figura daquele maluco que andava para
baixo e para cima, nos conventículos, a serviço de sua
utopia. Maluco, sim, já que até o advogado de defesa dos
réus da Conjura pediu para ele perdão na base de que se
tratava de um insano. Um demente, um louco, um insen-
sato. Estólido, estouvado e disparatado cidadão, Joaquim
José ousava sonhar muito alto. Para tanto contribuía a sua
biografia, sua situação pessoal. Irmão de dois sacerdotes,
destinado pelo nascimento a uma vida burguesa, o destino
deixou-o a meio caminho, sem diploma e sem profissão
nobre. Seu engenho pessoal deixou marca por onde passou
- até no Rio. Imaginoso e inquieto, a alcunha de Tiradentes
o acompanhou na cadeia e na forca. Há no apelido uma
evidente intenção de chacota, para que a Inconfidência



não fosse levada a sério mesmo depois de sua condenação
e de sua morte.

Trinta anos depois de morto, decapitado e esquar-
tejado o Alferes, o Brasil se tornou independente. Num sá-
bado, 21 de abril de 1792, às 11 horas da manhã, no Campo
daLampadosa, hoje praça Tiradentes, no Rio, executou-se
uma sentença que é um modelo da iniqüidade. Vale a pe-
na lê-la palavra por palavra para sentir o servilismo e a
bajulice de juízes submissos à onipotência de uma rainha
louca. Numa copiosa e exuberante adjetivação, o que ali
está escrito, com a intenção de ser um libelo, resultou na
consagração de um herói. Se a Conjuração não chegou à
prática, porque foi abortada pcla dclação e pela suspen-

são da derrama, nem por isto oTiradentes deixa de ser um
exemplo e uma fonte de inspiração. É assim que o quero
ver e que o vejo. Não penso agora no homem de baraço
ao pescoço, como o vi nos livros, ainda nos bancos es-
colares. Não desejo neste momento lembrar o condenado
que subiu impávido ao patfbulo. Penso no rapaz que em
Minas, numa nascente civilização urbana, sonhava com
uma república de verdade para o Brasil. Esse rapaz é de
ontem, como é de hoje. A chama que ele acendeu não po-
de se apagar, mas sempre corre perigo. A utopia do
Tiradentes continua por isto atualíssima. Ela cabe numa
palavra - Liberdade.
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Minha Minas

E agora, assim longe de vocês, meu coração apren-
de ''l'étrange amour d'absence ... " o estranho amor da
ausência ... Não sei se é de Baudelaire ou Verlaine essa
frase que tão bem define o que sinto nesse momento em
relação a minha Minas. Sim minha, pois o amor nos dá a
sensação de posse. Minas, que presenteou o Brasil com
Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa,
seus Poeta e Escritor maiores ... Minas, que revelou ao
mundo a obra do Aleijadinho, através dos historiadores e
críticos de arte franceses Germain Bazin e André Mal-
raux ... Minas, onde nasceram cientistas como Carlos
Chagas e estadistas como Juscelino Kubitscheck de Oli-
veira, Anhur Bernardes, Wenceslau Braz, Delfim Morei-
ra, Carlos Luz eTancredo Neves, que chegaram à Presidên-
cia da República. Minas, de Ivo Pitanguy, o mestre da ci-
rurgia plástica. Minas, de Pelé, de Lobo de Mesquita, de
Milton Nascimento, de Adélia Prado, de Alphonsus ...
Minas, das igrejas barrocas e das grutas rupestres, em
cujos misteriosos desenhos nossos irmãos da Pré-His-
tória deixaram involuntários recados. .. Minas, das mi-
nas de ouro e diamantes ... Minas, dos muitos e bons
escritores e anistas que trazem em suas obras o selo da
modernidade ... Minas dos senhores de lavras e dos fei-
tores de escravos, dos palácios e dos pelourinhos ... Mi-
nas, que auo Lara Resende assim pintou em as Pompas
do Mundo: "Desde a alcova, a toalha trescalava, aberto o
sacrário da prestigiosa canastra. Religioso rumor de pa-
pel, secular pergaminho, tatalar de asas, odor de fruta
madura, finos extratos, cânfora, bálsamo, flor de mara-
cujá" ... Minas, sofrida, gemendo assim "em negro /
teceram-me a pele / enormes correntes amarram-me ao
tronco / de uma nova África ... / mas o meu sangue / está
cada vez mais forte / tão forte quanto as imensa~ pedras /

Lúcia Machado de Almeida

que os meus avós carregaram / para edificar os palácios
dos reis". (Adão Ventura em "A Cor da Pele"). Minas, do
tutu de feijão com lingüiça, da hroa de milho e do pão
de queijo ... Minas, que inspirou a Pedro Nava este retra-
to em Chão de Ferro: "Minha Minas, muito mais espa-
nhola que portuguesa, muito mais cervantina que camo-
niana, goiesca que nuno-gonçalvina. Pelo tipo de teus fi-
lhos. Por tua percentagem de ferro nas almas". Minas,
cujos coqueiros e vegetação assim foram cantados por
João Guimarães Rosa em Grande Sertilo: Veredas: "Se
viam bandos tão compridos de araras, no ar, que pare-
ciam um pano azulou vermelho, desenrolado, esfiapado,
nos lombos do vento quente ... E do Tamanduá - tão era
a Vereda, com seus buritis altos e a água da lambida
donzela de branca, sem um cclamim de barro".

Minha Minas, sohretudo marcada e para sempre,
pelo sangue glorioso ... c, ai tão puro~ de Tiradentes, "o
audaz, o valente, o animoso Alferes"l. Um sangue que,
ao longo de dois séculos, permanece quente e vivo, cla-
mando por Liberdade e Cidadania, o direito de defen-
der os seus direitos. Diz Fábio Lucas: "Será descobrin-
do a própria linguagem que as nações jovens consegui-
rão conduzir o seu projeto de independência". E houve
a Inconfidência Mineira, e houve Tiradentes. Diz o do-
cumento oficial sobre o seu enforcamento: "Certifico que
o réu Joaquim José da Silva Xavier foi levado ao lugar da
forca levantada no Campo de S. Domingos e nela pade-
ceu morte natural e lhe foi cortada a cabeça e o corpo
dividido em quartos". Como um troféu sua cabeça foi

1 Apesar de citarmos apenas alguns escritores mineiros. abrimos uma
exceção para Cecília Meircles que tanto se emocionou com a Incon-
fidência Mineira.
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fincada em cima de um poste na principal praça de
Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto. E ali ficou nin-
guém sabe quantos dias e noites, sem flor, choro de mãe
ou mulher, apenas velado pelo sol e pelas estrelas.

Vi o Penitente
de corda ao pescoço.
A morte era o menos:
mais era o alvoroço.
Se morrer é triste
por que tanta gente
vinha para a rua
com cara contente
Parecia um santo
de mãos amarradas
no meio de cruzes,
bandeiras e espadas.

(Ai, Deus, homens, reis, rainhas ...
Eu vi a forca - e voltei.
Os paus vermelhos que tinha!)
(Romance LXII do Romanceiro da Inconfidência, de

Cecília Meireles).

Os sinistros e autênticos paus da forca de Tiraden-
tes podem ser vistos no Museu da Inconfidência de Ou-
ro Preto, atualmente sob a competente direção do escritor
Rui Mourão o intelioente autor de Curral dos Crucifi-, ~
cados.

Cecília Meirelcs apaixonou-se de tal modo por Ti-
radentes, pela Inconfidência Mineira e mergulhou tanto
nos Autos de Devassa que involuntariamente assinou em
arabescos, - à moda do século dezoito - uma carta que
de Ouro Preto nos mandou quando estava escrevendo o
Romanceiro.

E Henriqueta Lisboa, como que numa premonição,
já advertia a Mãe de Tiradentes:

Antônia da Encarnação Xavier
não deixes teu menino crescer.
Ele não terá pouso certo
será chamado o corta vento
exalará o hálito da revolta
perecerá de morte infamante.
(Henriqueta Lisboa - Vida, Paixão e Morte de Tira-

dentes - Lírica).

São vozes de vero enforcado / Esses molambos de ven-

to / são berros de rebeldia / Esses bornais de soluço.
(PascoalMotta emMaldizeres ePaisagem Inconfidente).

Tiradentes ... Inconfidência Mineira. .. Os luga-
res como que captam certo "não sei que", o astral - como
se diz agora - de tudo o que em torno deles acontece e
aconteceu. Dir-se-ia que os personagens da Conspiração,
como pálidos fantasmas, resvalam à noite pelos muros da
antiga Vila Rica ... E tem-se a sensação de que, desgarrada
do ;orpo, a cabeça do Mártir rola por aquelas ladeiras,
procurando em vão o resto de seus despojos, para unir-se
a eles em repouso eterno.

Que nos seja perdoado o divagar tanto. Usamos
o comentário de José Saramago sobre as "imaginações"
em seu livro Viagem a Portugal: "Ai de quem as evitar,
não verá mais que pedras caladas e paisagens indife-
rentes".

Definindo o mineiro em Espelho de Três Faces diz
Afonso Arinos: "Minas foi o centro para onde convergi-
ram nos séculos XVII e XVIII todas as correntes da
conquista. Daí a sua posição hist6rica, que é um impera-
tivo geográfico, econômico, étnico. Tende para a direita,
quando o ordem periga. Tende para a esquerda quando
periga a liberdade. Age por compensação, como as defe-
sas orgânicas".

Ouro ... Ouro ... Tiradentes ... o Imposto do Quinto,
a Inconfidência Mineira ... Tudo naquela época rodava
em torno disso. Melhor do que n6s, falarão do assunto as
vozes mais autorizadas de um Francisco Iglésias e de um
Affonso Ávila, por exemplo.

Ocorre-nos lembrar, entretanto, de personagens se-
cundários ligados à Inconfidência Mineira. O Padre José
de Oliveira Rolim, por exemplo.

Também no Tijuco (Diamantina) penetraram idéias
novas e revolucionárias através de obras de Rousseau e
Voltaire. Falava-se em justiça e direitos até que se chegou
à fracassada revolta. Perseguido, o Padre Rolim, amigo
pessoal de Tiradentes, fugiu para uma fazenda, mas aca-
bou sendo preso e mandado para Lisboa. Joaquim Felício
dos Santos, jurisconsulto, romancista e historiador, em
suas Memórias do Distrito Diamantino conta tudo com 93
detalhes. O mesmo fez Aires da Mata Machado. Mas
voltemos ao Padre Rolim. Seus bens foram confiscados,
sua casa posta em hasta pública (hoje Museu do Diaman-
te). E recuando um pouco, chegamos à figura meio fol-
clórica de Chica da Silva que, por assim dizer, iria mais
tarde ser. .. sogra do Padre Rolim, amigo e companhei-
ro de Tiradentes no sonho de Liberdade e Cidadania.
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Que espécie de mulher teria sido Chica? Não seria pro-
priamente bela talvez, mas sim terrivelmente mulher.
Não se sabe quem lhe foi o pai. Talvez a escrava africana,
presa fácil da sensualidade masculina, ignorasse esse
detalhe. Chica da Silvajá tinha dois filhos quando desper-
tou violenta paixão no magistrado português João Fer-
nandes, que a cobriu de diamantes e lhe deu várias filhas.
Simão, filho de seu primeiro amante, estudou Ciências
Naturais na Europa, tornou-se pessoa de confiança do
Governador Cunha Menezes, conforme se deduz de um
documento encontrado pelo historiador português Ro-
drigues Lapa. E entra o inconfidente Padre Rolim nova-
mente: as filhas mulheres de Chica foram mandadas para
o Recolhimento de Macaúbas. Segundo as Regras do
mesmo, suas moças não podiam usar véu branco na igreja,
porque não eram de "sangue puro". Chica irritou-se e
retirou as filhas de Macaúbas, exceto Antônia, a caçula,
que entrara para o Claustro. Quanto às outras, voltaram
para a chácara da Palha no Tijuco. Sabe-se que cinco anos
depois (1786) segundo os assentamentos do Recolhi-
mento, a jovem Quitéria voltou para Macaúbas com
criança nos braços e secreto romance no peito. Difícil
aceitar Quitéria de novo, pois o Bispo acabara de orde-
nar que o Recolhimento só recebesse donzelas. O fato é
que o próprio Governador Cunha Menezes teve de inter-
vir, ordenando à Diretora do Recolhimento que recebes-
se Quitéria com sua filha Mariana Vicência. Documentos
já citados encontrados por Rodrigues Lapa no Arquivo
Ultramarino de Lisboa explicam indiretamente a razão
de tão insólita interferência, pois revelam que Simão Pires
Sardinha (um dos filhos que Chica teve com seu primei-
ro amante) era íntimo e particularmente protegido do Go-
vernador Cunha Menezes. E Simão obviamente teria
recorrido ao poderoso amigo em favor de sua meia irmã.
Contam as boas línguas que a moça arrependida viveu no
Recolhimento de Macaúbas mais de meio século. Quanto
a sua Mariana Vicência, rezam as crônicas que saiu de
Recolhimento, casou-se e morreu na miséria. Seu testa-
mento recentemente encontrado por Ivo Porto de Mene-
zes nos Arquivos da Cúria Metropolitana do Palácio
Arquiepiscopal de Belo Horizonte (Livro de Testamentos

94 dajreguezia de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa
- 1824) vem confirmar uma tradição segundo a qual
Mariana Vicência era filha natural do inconfidente Padre
José de Oliveira Rolim, amigo fiel de Tiradentes. Em
certo trecho de seu testamento ela declara: " - Sou Catho-
lica Romana, creio na Religião de Jesus Christo, em sua fé
vivi e nella pretendo morrer, ajudada com seus auxílios e
graça. Sou brasileira, filha natural do falecido Padre José

da Silva Rolim e Dona Quitéria Rita, já falecidos, sou
nascida e batizada na freguezia de Diamantina", etc ...
Curioso lembrar que no arrolamento dos bens deixados
pelos inconfidentes (Autos de Devassa) o Padre Rolim
recomenda que determinado objeto de ouro (não nos
lembramos se terço ou cordão) seja entregue a certa
senhora no Recolhimento de Macaúbas. Como vimos,
Quitéria herdou o sangue ardente de sua mãe Chica da
Silva e viveu um secreto romance com o Padre Rolim.
Deixemos em paz velhos e desbotados amores de outrora
e... continuemos ...

Ocorre-nos puxar com a pinça da imaginação a títu-
lo de curiosidade, uma figura que viveu alguns anos an-
tes de Tiradentes, mas que de certa forma conta o que
contribuiu para que fosse se esboçando o clima de revolta
que, alguns anos depois, eclodiria na Inconfidência Mi-
neira. Referimo-nos ao médico português Luís Gomes
Ferreira, que por volta de 1718 morou alguns anos em
Sabará, Vila Rica e Caeté, e escreveu um formulário de
mais de 600 páginas, hoje raridade bibliográfica, edita-
do em Lisboa intitulado Erario Mineral. As "receitas" do
doutor lembram bruxarias medievais e mostram o atraso
da medicina naquela época. Vejam só: meio copo de
formigas fritas, leite de cachorra preta, pó de sapo, defu-
mação com dentes de caveira postos em brasa, etc. Con-
vém lembrar que além desses ingredientes malucos, nosso
doutor recomendava chás de hortelã, losna, boldo, erva
doce, erva cidreira e outros atualmente muito em voga,
indicados pela homeopatia atualíssima. As superstições,
entretanto, imperavam.

Nos capítulos "Dos Venenos", por exemplo, o médi-
co diz, na página 474: "Se alguma mulher, andando com
a conjunção entrar na adega dos vinhos, os fará azedar
e talhar; e o mesmo sucederá na cuba de azeites, porque
estes ficarão -como leite. Todas as plantas por onde a
mulher passar, ou lhe tocar com a mão, se secarão, de tal
modo, que nunca mais tornarão a nascer". A pobre
criatura, durante os tais dias, nem se olhava no espelho,
porque, do contrário, este ficava "manchado e sem lu-
zimento". O curioso é que encontramos no n° 105 da
revista francesa Constellation o artigo "Les jours on les
femmes sont odieuses" (Os dias nos quais as mulheres são
odiosas) no qual se fala de experiências feitas por biolo-
gistas de Massachussets que encontraram uma explica-
ção científica para a origem dessa crendice popular. Os
médicos norte-americanos descobriram uma toxina que,
por assim dizer, envenena o organismo feminino em
certos dias do mês e que é levado à atmosfera pela
transpi ração.



Apenas aparentemente fugimos de nosso tema, pois
já se havia formado um clima de indignação em todos os
sentidos. Horrorizado com a vida miserável que os escra-
vos levavam dentro das galerias de ar rarefeito, em busca
do ouro, nosso médico pediu aos senhores que os tra-
tassem com mais humanidade, sobretudo quando es-
tivessem doentes. Gomes Ferreira possuía um coração tão
compassivo que inventou a fórmula de um ungüento
especial para aliviar a dor provocada pelos açoites que
os escravos levavam nos pelourinhos. Sim, era preciso
reagir, fazer qualquer coisa. Não era justo que grande par-
te daquele ouro fosse para Portugal. O Imposto do Quin-
to... E também não erajusto que os maiores e mais belos
diamantes achados em Diamantina fossem para o rei, em
Lisboa.

Como se vê ... vinha de longe o impulso de reagir,
até que exatamente 200 anos atrás, explodiu num movi-
mento chefiado por um simples Alferes que dignificou o
ser humano, assumindo toda a responsabilidade da Cons-
piração e morrendo enforcado: Joaquim José da Silva
Xavier, Tiradentes.

Terminamos com Carlos Drummond de Andrade:
"Na escada a mancha vermelha / que gerações seqüentes
em vão / tentam tirar. / Mancha em casamento com a

madeira / subiu da raiz ou foi o vento / que a imprimiu no
tronco, solo do ar. / E virou mancha de sangue de escravo
torturado - porque antigo / dono da terra? Como apurar
/ Lava que lava, raspa que raspa e raspa, / nunca há de
sumir / este sangue embutido no degrau".

Liberdade - Cidadania
O empresário e homem de cultura José Mindlin, mui-

to ligado aMinas Gerais, em recente Ciclo de Debates dis-
se: "Nós temos que acreditar no País, temos que encarar os
problemas que estamos vivendo como acidentes de per-
curso, e ter a certeza de que, com o exercício da cidada-
nia, voltaremos à normalidade. Mas isso não se faz por si
mesmo. É preciso que se organize uma reação - o que não
significa necessariamente oposição. Nisto é que reside, a
meu ver, a cidadania, um privilégio das sociedades bem
estruturadaS, mas que no Brasil praticamente não é exer-
cida. Para corrigir a precariedade da cidadania em nosso
País só vejo uma forma: Educação. Somente com um ade-
quado sistema educacional podemos formar uma socie-
dade que exija a solução dos problemas do País e não
aceite passivamente ser dirigida pelo governo".

Ó minha apaixonante Minas Gerais!
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Fundamentos de liberdade e cidadania

Fábio Lucas

Reúnem-se soh o rótulo Liherdade & Cidadania duas
designações de naturaa política sempre admitidas co-
mo ideais da sociedade organizada, de árdua configu-
ração doutrinária e difícil concretização na vida prática.

Trazem em si o sinal das reivindicações hurguesas,
levadas a feito no curso da Revolução Francesa, hem
como do avanço conceilllal proceuiuo ap(ís a revolução
inuustrial e a e1ahoração uo pensamento socialista.

Que vem a ser Liheruaue'! Exprime-se ue acordo com
o sentimento íntimo UO inuivíuuo uiante uas restrições
que lÍle são impostas pela socieuaue organizaua, de tal
modo que o seu exercício não implique limitação da
liherdaue de outrem. Pressupõe a ohtenção de um tenso
equilíhrio no jogo uo pouer.

A Liherdade se define primordialmente pela negati-
va, ou melhor, pelas suas antíteses, na meuida em que se
opõe a diversas formas ue tirania: a uo suserano sohre o
servo, a do monarca sohre os súuitos, a do hurguês sohre
o trahalhador e a do governante sohre o govcrnauo.

Opõe-se igualmente às paixões seguidas ue atos
irrelletidos, provocau()s por motivos superficiais.

A concreti/.ação do estado iueal em que a natureza
humana seria exclusivamente governada pelo que nela
existe ue superior ajuua a compor a noção de Liheruade.
Mas a este conceito se ajustam outros complementares: a
Liberdade tem que ser categorilada em conjun<,:ão com
outras aspirações do indivíduo na vida social, como a
justiça, a segurança e, de certo mouo, a igualuade.

Assim, partindo da negação e adotando a comhinação
do conceito de Liberdaue a outros que o completam,
aproximamo-nus da realização da Liherdade no Estado de
Direito, ou seja, da sua concretila<,:ão como obediência a
normas para cujo estahelecimento o homem livre tenha

concorrido. A Liherdade, então, se associa ao princípio da
aUlOiimitação.

A Liberdade, assim, se exprime pela identificação do
homem às condições da sociedade. E se manifesta pela
faculdade de agir sem mais restrições do que aquelas que a
natureza ou a sociedade impõem, com acondição de que as
restrições sesuhordinem ao consentimento do indivíduo. Ou
seja, nasçam de um corpo de normas a cuja elahoração o
indivíduo pôde ter acesso.

À comunidade organizada em nação e à nação orga-
nizada em Estado corresponde o conceito de Cidadania,
igualmente Iluido, mas de fundamental importância para o
exercício da Liberdade.

Quer-se que o cidadão seja mem bm de uma sociedade
política independente. Para ter nacionalidade, hasta que o
indivíduo a adquira por nascimento ou por vontade (natura-
liza<,:ão ). Trata-se geralmente de um fato natural. Mas, para
se adquirir Cidadania, torna-se necessário que o indivíduo
se mostre memhro ativo do Estado e tome parte em suas
funções.

Assim sendo, há dois modos pelos quais a Cidadania
não se exerce: a) por omissão do seu virtual titular; b) pela
intencional ohstrução dos canais através dos quais se ex-
pressaria a vontade do cidadão. O anal fabetismo, a ignorân-
cia ou a tirania das consciências por meio da massificação e
do monopólio da informação constituem exemplos conspí- 99
cuos de obstáculos à Cidadania.

No dizer de John Stuart Mill, "a única liberdade digna
deste nome é a de perseguir o nosso bem à nossa maneira".
Tal preceito integra o repertório da fase individualista da
filosofia política.

Segundo a doutrina liberal, a Liberdade se caracteriza
pelo não-impedimento da ação, ou melhor, pela faculdade



de agir sem ser dificultado por outro membro da sociedade.
Na lição de Jean-Jacques Rousseau, a liberdade consiste
menos em se fazer a própria vontade do que em não se
submeter a outrem. Do mesmo modo, consiste em não sub-
meter a vontade de outrem à nossa.

Tomando-se o preceito de 1. 1. Rousseau segundo o
qual "os homens são livres porque sua liberdade é limitada
unicamente por normas em cuja elaboração puderam livre-
mente participar", tem-se em mira, historicamente, uma
sociedade de participação ou representação limitadas, vale
dizer, aquela conduzida pelos "homens livres" (no século
passado os proprietários de terra).

Mas Rousseau oferece aberturas ao concei to de Liber-
dade e, naturalmente, ao estabelecimento da democracia.
Mas, em sua elaboração teórica, fica mais ou menos certo que
a democracia representativa não deixa de ser uma renúncia
ao princípio da liberdade entendida como autonomia.

Secontemplarmos aevolução contemporânea dosmeios
de controle da opinião, desde a indústria cultural até o
dilatamento da burocracia e do poder do intervencionismo
estatal, através de um gigantesco Estado-polícia, haveremos
de dar razão a Norberto Bobbio quando ressalta a tendência
contrária aos pressupostos da democracia: "não mais uma
tendência ao controle máximo do poder pelos cidadãos e,
sim, ao controle máximo dos súditos pelo poder" ("Seis
Promessas não Cumpridas", Letu'e /nternationale, n° 3,
Paris, inverno 84/85, transcrito em Carta, Senado Federal,
Brasília, n°2, 1991, trad. de Jean-François Cleaver, p. 61).

A verdade é que, nas atuais condições da vida social, o
Estadoque se impõe a tarefa racionalizadorae socializadora
dos serviços se sente inteiramente incapaz de administrar ou
"planificar" a multiplicidade de poderes difusos.

A lógicaendógeno-racional do sistema capitalista se vê
incapaz de lidar com a sociedade de massa em termos
democráticos, que implica assegurar a Liberdade a cada
cidadão.

A representatividade no seio do capitalismo organizado
se encontra em crise pela falta de acesso dos cidadãos às
decisões que lhe dizem respeito. Esta é a maior barreira da
democracia contem porânea, naqual ademanda democrática
dos setores dinâmicos se vê tolhida pela presença residual de

100 formações pré-capitalistas ou de grupos acomodados à
herança discriminadora: as classes protegidas pelo sistema,
proprietários de terra, empresários oligopolistas, entidades
cartoriais que simbolizam omonopólio do poder autOlitário.

As forças repressivas do Estado acham-se contamina-
das pelo mesmo espírito, ligadas diretamenle ao grande
sistema repressor do capilalismo e submetidas à sua ideo-
logia. Aluam como tropas de ocupação, fazendo do povo

brasileiro o seu alvo principal.
Segundo Flávia Piovesan, "a discriminação pode ser

definida nos termos das Convenções Internacionaissobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, como
'loda distinção, exclusão, restrição ou preferência que lem
por objeto ou por resullado anular o reconhecimento, gozo
ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos hu-
manos e liberdades fundamenlais.' A discriminação se
verifica - prossegue ela - quando a diferenciação de
tratamento for injusta e ofensiva à dignidade da pessoa
humana, ao direito ao trabalho e à previdência social "("Da
Igualdade Legal à Igualdade Real", em Folha de S. Paulo,
26.1.1992).

Tendoem mira a sociedade brasileira, veremos como o
seqüestro da Cidadania implica aabolição da Liberdade, não
obstante a retórica da classe dominante lrabalhar rigorosa-
mente com o ideal programático da sociedade livre e demo-
crática. Vale dizer: com apromessa de uma sociedade em que
as noções de Liberdade e Igualdade se entrelaçam nos texlos
legais, lodavia de execução impossível.

Na verdade, o formalismo das normase sua adaplação
à prática social se enCaITegamde tornar inviável o Estado de
Direito,já que se lece um emaranhado de condições dentro
das quais o cidadão se vê perdido sem que jamais experi-
mente a concrelização da Cidadania. Além disso os textos
legais passam a ser lécnica de ocultações ou dissim ulação dos
objetivos últimos do legislador. Diante de uma realidade
sobredeterminada por leis e regulamentos, o indivíduo se vê
desnorteado e não encontra o caminho da liberdade e/ou da
cidadania.

Há dois pesos históricos a atrasar a realização da
cidadania no Brasil: o primeiro vem a ser a herança da
escravidão, de demorada persistência entre nós.

Não obstante Gilberto Freyre contemplar a escravatura
portuguesa através de lentes atenuadoras, achando-a menos
degradante que ada Europae dos Estados Unidos, os rigores
de sua prática deixaram pesado tributo à psicologia nacional.
Fortificaram o autoritarismo e a organização patriarcal e,
conseqüentemente, paternalista do poder, baseada na políti-
ca de favores (de que oclientelismo eleitoral tornou-se ramo
vicejante).

A tradição patriarcal é de tal modo perseverante que
Leslie Lipson, em 1956, já observava: "A reforma política
brasileira não é embaraçada só por um elevado índice de
analfabetismo, mas por persistentes atributos do sistema
familiare da igreja. Certas grandes famílias (ou clãs) conti-
nuam a preencher desproporcionadamente grande número
dos altos POSlosdo Estado. Atrás das formas de governo,
permanecem as ligações não oficiais que unem os homens
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por laços consangüíneos " ("O Governo no Brasil Contem-
porâneo", Revista Brasileira de Estudos Políticos, Univer-
sidade de Minas Gerais, n° I, dez. 1956, p. 67).

Gilberto Freyre admite que a escravidão oriental apre-
senta coloração mais branda que a ocidental, constitui "forma
suave da escravidão". A portuguesa, a seu ver, se aproxima
da oriental e, especialmente, da maometana. No Bra'lil, ela se
teria aberto com a poligamia, que permitia tratamento seme-
lhante a filhos legítimos e filhos naturais, oriundos do
cruzamento dos varões com as escravas ou indígenas.
Teríamos tido, ao modo maometano, uma concepção domés-
tica da escravidão, oposta à escravidão industrial de outros
povos.

Na realidade, a escravidão deitou raízes profundas no
comportamento público do brasileiro e, ainda hoje, funcio-

o nam fatores estruturais de sua recomposição, dado o tradi-
cional d~srespeito na utilização abusiva do corpo do traba-

I

Ihador e de sua capacidade física. Ademais, nos vários
momentos de nossa história republicana se observa a reestru-
turação do patriarcalismo centralizadordo poder.

O segundo peso histórico constitui a política econômica
do desenvolvimento, em que se tem empenhado o governo
brasileiro desde 1930.

Na busca de substituição de importações, pôs-se o
governo nacional aestim ular a máxima acumulação de capital
com o mínimo de tensão social. Gerou-se um nacional-
desenvolvimentismo que, enfatizando o fator econômico,
menosprezou a evolução política. O Estado passou a gesta r
ou a incrementar ações econômicas, resumindo-se nisto a
sua noção de progresso.

Isto significa que, no Brasil, se optou pelo desenvolvi-
men to excl usi vo da oferta de mai or número de bens materiais
à população, com inteiro descaso para com a participação
política do cidadão brasileiro. Evolução econômica, sim,
evolução política, não. Para sermos maisexatos: crescimento
econômico, sim, desenvolvimento, não.

O significado dessa alternativa implica o afastamento
do povo das decisões fundamentais. O vulgo é mantido longe
do poder, dos segredos do Estado (arcana imperii).

Além disso, ao discriminar as áreas protegida" por essa
concepção econômica, o Estado brasileiro germinou duas
castas de protagonistas: a dos que usufruem do poder

(empresários, latifundiários, banqueiros e seus represen-
tantes no processo político) e a dosque padecem a interdição
de seus direitos, a massa amorfa, atom izada e ignoran te, sem
créditos para participar dos mecanismos decisórios.

No império, a aristocracia rural compunha o corpo
decisório do poder e os escravos a massa alienada. Na
República, a tônica vem a ser a gerência de empresários,
latifundiários, banqueiros e multinacionais, em contra-
posição à massificação do operariado, do lumpen e da mão-
de-obra rural.

Daí a crise crônica de representati vidade da nossa vida
política, quando o que se desejou foi ef eti var a construção de
uma potência nacional dissociada da formação da Cidadania.

Assim sendo, voltemos à tese inicial: o caminho da
conquista da Liberdade passa pela via da obtenção da
Cidadania. E esta somente será possível numa democracia
participativa, naqual o cidadão se mostreefctivamente ativo.
É pela activae civitatis que transformaremos o súdito em
cidadão.

O corporativismo contemporâneo, resíduo no Brasil
da doutrina fascista incorporada pela ditadura Vargas e
aprofundada pelo outro longo período ditatorial. () dos
militares, em aliança com as multinacionais e as classes
dominantes brasileiras, torna-se obstáculo à marcha da
Cidadania.

Constrói-se en tre nós o que os americanos denom inam
"cultura de súditos", voltada para os output do sistema (ou
seja, os benefícios que o eleitor espera extrair pessoalmente
do voto, algo análogo ao "sindicalismo de resultado" ora em
ascensão).

Importa que procedamos a uma inversão do quadro e
pugnemos pela "cultura de inputs", adequada aoeleitorque
se dispõe a mobilizar-se para produzir decisões e demandas
pertinentes à sociedade.

Deste modo, ocidadãoemergirá da cena brasileira com
o sentimento íntimo de que todo o aparato repressivo e todos
os corpos administrativos encontram-se à sua disposição
para sua defesa, como dispositivo financiado pelo seu
trabalho através de contribuição de im postos e taxas. Não o
contrário, isto é, um imenso jugo, destinado a oprimi-lo,
humilhá-lo e seqüestrar-lhe a liberdade.
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A participação do grande mentecapto

na Inconfidência Mineira

Fernando Sabino

Reza a crônica das aventuras e desventuras de Vira-
mundo, e de suas inenarráveis peregrinações pela Provín-
cia de Minas Gerais, que o Grandc Mentecapto vivcu a sua
grande experi~ncia de ator dramático em Ouro Preto, onde
ressurgiu uma década depois de haver sido expulso do
seminário de Mariana.

Ora, por mais longa que seja a estrada entre as duas
cidades, não há possihilidade de alguém levar dez anos a
percorr13-la. A menos que adote o sistema tornado efetivo
na administraçã() de minha terra por tantos anos: um passo
para a frente e dois para trás.

Há quem diga que Viramundo passou esses anos às
margens e ao longo da própria estrada, vivendo como um
anacoreta, de raízes e frutos silvestres, eventualmente de
esmolas. Mas é hipótese que se destníi, não apenas diante
da reconhecida relutância de Viramundo em aceitar esmo-
las, como da rigorosa tradição mineira de não propiciá-Ias
senão na forma de promissórias devidamente avalizadas.

Deixo, pois, para trás esses pontos controversos na
vida de Viramundo, para reencontrá-lo já na antiga Vila
Rica.

E o reencontro em péssimas condições. Paletó esmo-
Iam hado, calças de hri III ordinário pescando siri, peram bu-
lando pelas ruas, alimentandl)-se só Deus sahe como e
dormindo Slí Deus sahe onde. Foi então que lhe sucedeu
encontrar aquela que viria a ser a sua amada a vida inteira.

Antes, porém, terei de falar no seu convívio com os
estudantes. Tudo começou no dia em que Dionísio, um
estudante de engenharia, ao vê-lo vagahundeando pela
Rua Direita, dele se apiedou:

- Onde é que você mora'? - perguntou-lhe.
Ainda não fixei residência.

- Pois então venha comigo. Moro numa repúhlica.

- Muito obrigado. Sou monarquista, mas respeito os
regimes legalmente constituídos.

- Você não tem nenhum dinheiro'!
- No momento estou desprevenido. Lamento não

poder atendê-lo.
- Vamos até lá em casa - insistiu o estudante. -

Tenho alguma roupa que já está apertada para mim, pode
ser que sirva para você.

- Muito agradecido, mas não compro roupa usada.
- Não é para com prar, é de presente! - retrucou

Dionísio, surpreendido: - E a sua não está mais do que
usada'?

- Mas por mim mesmo.
- Pois então vamos até lá para você comer alguma

coisa.
- Muito ohrigado, estou sem apetite. Anteontem jan-

tei muito bem, num restaurante, aliás às expensas de um
cavalheiro que se achava lá.

E despedindo-se, Viramundo seguiu impávido pela
rua, sem destino certo.

A partir desse encontro, o Grande Mentecapto
tornou-se figura popular entre os estudantes de Ouro Preto
e quiçá entre os habitantes do lugar. Mas tal popularidade
foi um dia posta à prova.

Foi o caso que andava em visita à cidade o Govcrna-
dor-Geral da Província Clarimundo Ladisbão, em compa-
nhia de sua dileta filha Marília, por qucm Viramundo se
reconhecia perdidamente apaixonado, desde que
a vira passar de carro pela rua na comitiva oficial.

- Vê-Ia e amá-Ia foi obra de um só instante --
confessaria ao estudante Dionísio.

Encontrou-o à porta do cinema, que, transformado
em teatro, seria o local da solene representação dramática

105



a realizar-se ainda naquela noite. O Governador Ladisbão
iria comparecer com seu numeroso séquito. Os estudantes
estavam até o último instante às voltas com o ensaio
final da tragédia "Inconfidência Mineira", escrita por um
deles, que seria levada à cena. Muito nervosos se achavam,
devido a inúmeras dificuldades até aquele momento ainda
não superadas: as barbas de Tiradentes não paravam no
lugar, a forca não parava de pé, os papéis de cada um não
paravam na cabeça.

Viramundo abordou Dionísio, que ajudava a colocar
os cartazes à entrada do teatro:

- Quero um minuto de sua preciosa atenção para um
particular. Preciso fazer-lhe uma confidência.

Dionísio se esquivou:
- Desculpe, mas agora estou muito ocupado - e para

o colega, grimpado numa escada, colocando os letreiros:
- Conserta o FI de InconfiJência, que est,l torto.
Viramundo se encheu de brios:
- Minha confidência nada tem a ver com a sua

Inconfidência. Cada um sabe o que sabe, com a fidência
que lhe cabe.

- Que é que você quer de mim?
- Vim confiar-lhe que estou amando.
- Não me diga! Mas que excelente notícia! E posso

saber quem é o feliz ohjeto de seu amor'!
- É sua Alteza, a filha do Governador-Geral da

Província.
O estudante fez por conter o riso, cumprimentando o

mentecapto:
- Parabéns! Você não podia fazer melhor escolha.
E acrescentou, com uma nova idéia na cabeça:
- Pois tenho para você uma grata notícia: ela hoje

à noite virá assistir ao nosso espetáculo, e gostaríamos
que você também representasse.

- Lamento muito, mas não tenho experiência de
ribalta.

- Não importa. Confiamos em seu talento dramático.
No terceiro ato um maltrapilho deveria cruzar a cena,

perseguido pelos guardas, a gritar, brandindo o seu cajado:
"Infâmia! Traição!", e desaparecer do outro lado do palco.
Nenhum dos estudantes queria interpretar semelhante
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Dionísio acabava de descobrirem Viramundo o intérprete
providencial. Este, por seu turno, já se via representando
um dos principais papéis, aos olhos de sua amada Marília
na platéia:

- Joaquim Silvério não farei jamais. Prefiro Gonza-
ga.

- Melhor do que isso.
- Tiradentes? - e Viramundo passou a mão no rosto,

onde raros fios esparsos mal repontavam: - Infelizmente
não tenho barbas para tanto.

- Não seja por isso. Venha comigo.
Deram-lhe o papel com as duas palavras para decorar.

Convenceram-no de que elas eram a síntese de todo o
drama e que representavam no seu protesto o martírio dos
inconfidentes. O resto era a expressão silenciosa com que
ele saberia enriquecer () simples aLOde cruzar a cena, como
só eram capazes os grandes atores, e diante do que todas as
palavras restavam inúteis.

As grandes dores são mudas sentenciou
Viramundo.

E passou o resto da tarde estudando a sua parte,
enquanto os ensaios gerais prosseguiam. Cederam-lhe
um canto do palco, onde ele ficou horas seguidas andando
para lá e para cá, a repetir "Infâmia! Traição!" até não p()der
mais de cansaço.

O espetáculo estava marcado para as oito da noite,
mas o Governador Ladisbão com a sua comitiva s6 chegou
às nove. Tudo ia correndo bem: os conjurados tramavam
no primeiro ato, Joaquim Silvério atraiçoava no segundo,
preparava-se a forca para Tiradentes no terceiro. Viramun-
do aguardava a deixa, impaciente, mal podendo esperar o
momento de entrarem cena. Houve um interlúdio lírico no
qual Gonzaga, bigodes pintados, tangia uma lira de arame
e cantava a sua Marília, que era um estuda!lle de longas
tranças de harhante, debruçado numa varanda de papelão.
No camarote de honra, ao lado do ilustre pai, a outra
Marília aplaudia, enternecida. Eis que Viramundo, não
podendo mais suportar tanta espera, irrompe em cena
gritando "Infâmia! Traição!" e atravessa o palco em corre-
ria desenfreada. A platéia irrompeu em gargalhadas, en-
quanto os estudantes recolhiam o mentecapto atrás dos
cenários, aos safanões:

- Você errou a hora, seu cretino!
O espetáculo prosseguia debaixo de vaia. Somente

quando Tiradentes foi trazido à cena, já algemado, a
caminho do calabouço, a platéia silenciou, comovida.
Entusiasmado, Viramundo ia novamente se precipitando
palco adentro para desempenhar seu importante papel, mas
desta vez o próprio Tiradentes, com um gesto decidido, o
fez arrepiar carreira. Os demais conjurados desfilavam,
agrilhoados, desaparecendo pela saída dos hastidores. Por
instantes o palco ficou vazio, e Viramundo mal se conti-
nha.

- É agora - advertiram os guardas, atrás dele.



E o empurraram para a boca de cena, pondo-se logo
ao seu encalço. Viramundo correu até o centro do palco.
Silêncio de expectativa na platéia.

- Infâmia! Traição! - bradou ele, a plenos pulmões.
- Bravo! Bravo! - a platéia irrompeu em aplausos.
O Grande Mentecapto impou de orgulho cívico. E em

vez de fugir pelo outro lado quando os guardas avançaram
para ele, conforme ordenava o seu papel tão bem ensaiado,
resolveu enfrentá-los, cajado em riste:

- Infâmia! Traição! Para trás, míseros heleguins!
Enquanto cu for vivo, tal vilania não se consumará!
Fariseus hipócritas! Condutores cegos, que filtrais um
mosquito e engolis um camelo! Trazei-me Tiradentes.

E como os chamados beleguins, desorientados, se
recusassem a obedecer, Viramundo correu ao proscênio e

de uma cajadada certeira pôs abaixo a forca de papelão, que
tanto trábalho custara aos estudantes fazer ficar de pé.

- Pronto, ninguém mais será enforcado! Restaure-se
a verdade histórica! Glória aos inconfidentes!

Empolgado, o peito arfante, Viramundo descansou
o cajado e correu os olhos pela platéia que o ovacionava,
às gargalhadas. Deste momento se aproveitaram os estu-
dantes para cair sobre ele às bofetadas, cnqu~nto outros lá
nos bastidores faziam às pressas cair o pano sobre cena tão
grotesca.

E assim, aos olhos de sua amada, encerrou-se para
sempre a carreira artística do Grande Mentecapto da dra-
maturgia mineira - conforme reza a crônica de suas
aventuras e desventuras e de suas inenarráveis peregri-
nações na Província de Minas Gerais.
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No cerne de ser

Só o homem pode ser cidadão de sua Pólis. Só o
homem se organiza em comunidades libertas.

Dom Helder diz: "o homem é sócio de Deus".
Diz Martin Bouber - o filósofo da relação: "o ho-

mem é ser de relação".
A sociedade humana não é uma república das abe-

lhas ou das termitas. Só o homem possui organizada a
sua - Pólis - com filosofias e teleologias. O homem é ser
de relação consciente. Persegue não só uma finalidade,
além da "Ágora", mas como está no fenômeno humano
(de T. de Chardin) ele vai buscar na parúsia as figurações
divinas, teológicas e teleológicas. O homem can'linha
com Heráclito no Devir e permanece com Permênides no
cerne de ser.

Heidegger indaga: por que o ser e não antes o nada?
E não pode (ou não sabe) responder porque a Pólis é

o centro do mundo político, mas filosófico do Ente.
Aqui nós falamos do homem brasileiro (também um

homem universal). Nossa cidade é uma Pólis latina, mas
o homem brasileiro de Vila Rica ou de Tiradentes quer vi-
ver dentro da comunidade criada para que ele seja o cida-
dão, aqui e agora, fora de todas as Ágoras. É a cidadania
do homem, ser de relação entre os seus avatares entre os
deuses de seus lares (Penates) à beira do seu fogo, (barro
mal cozido ou bem cozido) pelos antropólogos desde
Lévi-Strauss ... e gosta mesmo de viver e conviver nestes
tristes Trópicos.

É a cidadania do gosto de ser dentro de sua Tribo.
E assim foi Joaquim José da Silva Xavier: a sua Pó-

Altino Caixeta

lis não estava em Portugal, a sua Pôlis estava fincada
nos postes de Vila Rica ...

Queria uma só para si ou apenas para seu povo.
Nem publicanos nem pleheus:
- Cidadãos Brasileiros -
Tornou-se proto-mártir da Independência. Às vezes,

a cidadania é conquistada a ferro e fogo, porque a li-
berdade não vem das tiranias, vem antes acorrentada a
elas ...

Mas o homem carrega no ser suas teimosias atávicas:
"Liberdade ainda que seja tarde".

Redenção - Proto-Mártir
Xavier:

Antes da alba
puseram-te o capote
que se desaha
pela liberdade,
e mandaram-te
para o Poste ...

Transfigurado
pelo Ardor

(Na Praça da Lampadosa)
ressurges do Tahor

entre a náusea
e a rosa ...





o sonho do herói numa noite de lua

Roberto Drummond

(em que é narrado com detalhes um
encontro com Tirade1l1esem

Ouro Preto, durante o qual ele
responde a uma pergunta: - Ven-

do o Brasil atual, o Herói daria
novamente a vida pela liberdade da Pátria?)

Se eu tenho testemunhas do que aconteceu? Tenho:
invoco as estrelas; e uma lua que estava no céu de Ouro
Preto também viu tudo. Ela - a lua - chegou depois da
meia noite. Era branca, muito branca, estava envolvida
numa névoa transparente, como uma amante usando blusa
de lingerie, indecisa se ia nos mostrar ou não sua nudez, e
dando na gente uma vontade de cantar, mesmo com estes
ventos ruins que sopram - uma vontade de ser seresteiro.

Imagino que vocês não aceitem as estrelas e a lua
como testemunhas. Eu poderia então recorrer ao depoi-
mento de um gato e uma gata, que faziam amor, no feiti-
ço da lua, na Praça Tiradentes - cenário dos acontecimen-
tos que daqui a pouco serão narrados; mas vocês haveriam
de dizer:

- Ora, quando foi que o testemunho dos gatos serviu
para alguma coisa?

Só me restaria, então, para atestar a veracidade dos
fatos, convocar Dona Olímpia de Ouro Preto - pois ela
tudo viu e tudo ouviu; receio, no entanto, que vocês di-
gam que Dona Olímpia era, em vida, uma louca e, como
se não bastasse, hoje está morta, transformada em fantas-
ma, um dos muitos fantasmas que vagam pelas praças e
ladeiras de Vila Rica.

- Além de louca, o que invalida qualquer testemu-

nho - dirão vocês - Dona Olímpia é um fantasma. E os
fantasmas só têm um direito, ainda que a Constituição não
lhes negue tudo: podem nos assustar quando a noite che-
ga e nos tornamos crianças.

Bom, já que não tenho nenhum depoimento, a não
ser o meu próprio, para atestar que tudo realmente aconte-
ceu, melhor é narrar os fatos; assim: quando a lua surgiu
no céu de Ouro Preto, eu estava no restaurante Casa do
Ouvidor. Passava de meia noite e eu bebia licor de anis,
indiferente a um conselho que recebi de meu velho e
saudoso pai:

- Meu filho, tome muito cuidado com o licor de anis!
Admito que o licor de anis seja o culpado de tudo.

Mesmo porque eu extrapolei todos os limites. De manei-
ra que, ao ver a lua pela janela do restaurante Casa do
Ouvidor, eu pensei numa moça, de pele branca, com seus
seios mal disfarçados numa lingerie, e olhei em volta: eu
era o único que estava só - eu e minhas lembranças. Mas,
talvez pelo efeito do licor de anis, não pensei na solidão
dos amantes - pensei na solidão dos heróis.

- Pois é - eu ia falando comigo mesmo - com uma
lua tão bonita no céu, o Herói está lá na praça que tem o seu
nome, transformado em estátua e tendo como amante a
solidão.

Então decidi ir até lá - paguei a conta e, com uma
garrafa de licor de anis na mão, fui subindo a pé a Rua Di-
reita. Dizia a mim mesmo: preciso fazer caminhadas e
ginástica todos os dias, estou pondo a alma pela boca, ao
subir esta ladeira. Quando cheguei na Praça Tiradentes,
seguido pelos olhos das estrelas e pela já mencionada lua,
vi os gatos fazendo amor (vejam se não é um desrespeito)
ao pé da estátua do Herói; e não longe dali, Dona Olímpia
de Ouro Preto - ou se quiserem, seu fantasma - cantava:
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Oh não te esqueças
que eu te amo assim
oh não te esqueças
nunca mais de mim ...

Andei até ao monumento do Herói, com a intenção
de expulsar o casal de gatos, que, agora, trocavam ferozes
carícias despudoradamente, num território sagrado; ia ex-
pulsá-los, quando uma voz de homem disse:

- Deixe-os. Com uma lua dessas no céu, dá mesmo
é vontade de amar.

Procurei quem falava; não vi ninguém. Foi aí que um
vulto desceu do monumento; olhei sem acreditar: era o
Herói que estava na minha frente. Vestia uma túnica
branca, tinha uma corda no pescoço, e usava uma pobre
sandália.

- Meus Deus. É o Hcrôi - falei em voz alta.
- Que bom que você apareceu - foi dizendo o Herôi,

com uma voz que você sentia que já não era usada há mui-
to tempo, por isso estava assim rouca - Eu não agüenta-
va mais esta solidão. Não é possível! - disse o Herói, ao
ver a garrafa de licor de anis na minha mão - É licor de
anis? - falou alegremente, como um colegial - Eu sem-
pre tive um fraco pelo licor de anis.

- Aceita uma dose? - falei, sem saber se era uma pro-
posta de se fazer a um Herói e peguei o cálice que eu trazia
no bolso de minha jaqueta jeans.

- Mas está aí - disse o Hef('li - se esta noite eu tinha
um sonho, era beber licor de anis.

Passei-lhe a garrafa e o cálice, sem nenhuma intenção
de embehedar o Herôi; ele encheu um cálice e bebeu, be-
heu devagar, degustando - e estalou a língua.

- Hum - foi falando o Herôi - Tive que morrer para
saber o que é a liberdade - e estalando novamente a lín-
gua - A liberdade é beher licor de anis quando dá na telha
da gente.

- O que é isso, Herói - censurei - Pese melhor as
palavras, não fica bem um Herói falar nesses termos.

- E por que não? - aparteou o Herói, sentando-se no
chão da praça que tem seu nome, muito à vontade e
fazendo um sinal para que eu o imitasse - Os chamados

112 heróis são de carne e osso. Por mais que nos queiram
transformar em robôs.

Então eu disse ao Herói que sentia uma curiosida-
de imensa: saber o que ele sentiu quando teve certeza de
que iam enforcá-lo.

- Você quer mesmo saber o que senti na hora? Eu
senti uma vontade enorme, uma vontade louca, alucina-
da, de beber licor de anis.

- Não fale assim, Herói - implorei - Pelo amor de
Deus, não fale assim.

- Mas por quê? - estranhou o Herói - Não estou te
entendendo.

- Se eu disser que o Herói da Pátria disse que a liberda-
de é beber licor de anis e que seu último pensamento foi pa-
ra um licor de anis, vão me chamar de louco e traidor. Vão
me colocar em todas as listas negras.

O Herói ouvia muito sério e falou:
- Diga tudo. Diga tudo que eu falei. Porque para mim,

só existe uma maneira de voltar a viver: é se todos forem
livres. Eu viverei na sua liberdade ou morrerei sem ela,
está entendendo?

Eu não estava entendendo nada. Dona Olímpia de
Ouro Preto tinha parado de cantar e ouvia atentamente a
conversa. O casal de gatos amava por ali, indiferente à
presença do Herói. O relógio do Museu da Inconfidência
marcava duas horas da madrugada. Ganhei coragem e
perguntei ao Herói:

- Vendo o Brasil atual, o Herói daria novamente a
vida pela liberdade da Pátria?

O Herói passou-me a garrafa de licor de anis, para
que eu me servisse, e o que ele falou aumentou minha
surpresa:

- Toda vez que alguém sonhar com a liberdade, eu
viverei. Eu sou o sonho. Toda vez que alguém lutar pe-
la liberdade, eu viverei. Eu sou a luta. Eu vivo no verso do
poeta cuja musaé a liberdade. Eu sou o estudante brigando
com a polícia. Eu sou todas as vozes do mundo gritando:
liberdade! Eu sou negro, eu sou judeu, eu sou árabe, eu sou
índio, eu sou brasileiro, eu sou palestino, eu sou um pobre
filho da América, que teve um único amor na vida: a
liberdade.

- Perdão, Herói - falei, encorajado pelo licor de anis
- Você está fazendo um comício, mas não respondeu ao
que eu perguntei: valeu a pena dar a vida pela liberdade da
Pátria?

- Valeu - ele respondeu - Se dez vidas tivesse, dez
vidas eu daria novamente. Mas eu carrego comigo, para
todo o sempre, uma dor.

- E que dor é essa, Herói? - perguntei.
- Outro dia, de manhã bem cedo, eu estava ali no alto

- e o Herói apontou para onde ficava sua estátua - e vi
uma cena que tem tirado meu sono: uma garotinha de uns
13, 14 anos atravessava a praça. Tinha uma mochila nas
costas, muito pesada, de maneira que ela ia um pouco
curvada, e usava um tênis verde. Então apareceu um me-
nino descalço, desses que vocês chamam de pivete, e
apontou um revólver para a menina, obrigando-a a tirar o



par de tênis e entregar-lhe. Levou também a mochila da
menina. E eu vi aquilo e pensei: Meu Deus, foi para isso?
Foi para ver um pequeno filho de Deus assaltar uma
menina filha de Deus por causa de um par de tênis e uma
mochila que eu dei a vida? Aí eu fiquei muito angustiado.

O Herói fez uma pausa, suficiente para tomar uma
nova dose de licor de anis.

- Desde então - continuou - um pensamento não
sai de minha cabeça. E eu me pergunto: que democracia é
essa, que não pode satisfazer o sonho de um menino que
quer um par de tênis e uma mochila e tem que se tornar um
assaltante? A liberdade não é apenas gritar abaixo a
ditadura, quando existe ditadura. Não é apenas gritar
morra o ditador, quando existe ditador. A liberdade é
realizar os sonhos de todos, os grandes e os pequenos so-
nhos, os mais comezinhos. A liberdade não é apenas gri-
tar: eu tenho fome. É não ter fome. A liberdade não é
cantar, que o brasileiro gosta muito de cantar: eu não te-
nho onde morar. A liberdade é ter onde morar.

E esvaziando de vez a garrafa de licor de anis, o Herói
continuou:

- Mas tudo isso, sem perder a liberdade. Porque sem

liberdade, nada tem futuro no mundo, como os aconteci-
mentos estão mostrando.

Neste ponto, o Herói devolveu-me a garrafa vazia de
licor de anis e o cálice e disse:

- Lembre-se de uma vez por todas: o Brasil não será
uma Nação realmente livre, enquanto - sem perder jamais
a liberdade - não realizar os sonhos e mesmo as quime-
ras de seus filhos.

O Herói subiu até a estátua do monumento em sua
honra; subiu cambaleante, o que denunciava o efeito do
licor de anis e acenou lá do alto.

- Apareça de vez em quando - ele disse - A con-
versa foi muito boa.

Eu saí andando pela Praça Tiradentes com a garrafa
vazia de licor de anis na mão. No relógio do Museu da
Inconfidência eram 3 horas da madrugada e o fantasma de
Dona Olímpia e os gatos sentiram que deviam recolher-se.
Até a lua achou que era hora de ir emhora e só ficaram as
estrelas no céu de Ouro Preto. Se vocês duvidam do que
contei, perguntem às estrelas: elas vão dizer que tudo
realmente aconteceu.
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A difícil e tortuosa escalada

da modernidade

Rui Mourão

--

iN

Quem se dispõe a abordar o tema da cidadania no
Brasil não pode deixar de fazer referência a Minas Gerais.
É que, no século XVIII, a estrutura social montada pela
mineração, deslocando do campo para a cidade o centro dc
graviLação econômico-financeira do país, dcu origem a um
fenômeno de expressão urbana diverso de tudo o que até
ali se conhecia. O mundo polarizado pela existênciaexclu-
siva de proprietários de terras e de escravos - portanto de
opressão e submissão - ia começar a ser humanizado pdo
aparecimento de uma terceira categoria que passou a se
movimentar entre as forças em conflito. Era a nova classe
dos trahalhadores liv:'es - oficiais, mecânicos, artífices,
padres, comerciantes, militares, hurocratas - que surgia
e tomava posição no espaço da rua. Pisando passos tímidos
mas inventivos, ela abria caminho para a nossa evolução,
quando apenas imaginava estar à procura da sua própria
sohrevivência. O pensamento autl1l10mOque desenvolveu,
gerando a conscientização política, logo teria como re-
sultado a conspiração dos inconfidentes, O produto ori-
ginai que a concentração urhana gerara - literalmente o
cidadão - acahou se convertendo no agente dinâmico do
nosso processo de independência, Quer dizer, no Brasil,
cidadania e liherdade começaram por se dar as mãos.

Essa aliança relizde conceitos verdadeiramente inter-
penetrados, que mutuamente contribuíam para se definir,
foi inspiração vinda do exterior. Ela nascia, naquele mo-
mento mesmo, do trabalho intelectual dos enciclopedistas
franceses, que estavam estruturando as bases de um mundo
sem privilégios, para suceder ao da aristocracia reudal. O
pensamento revolucionário chegava aqui com o calor dos
produtos mal saídos do forno. A tal ponto que a conjuração
de Vila Rica coincidiria com a queàa da Bastilha e com a
instituição da Declaração dos Direitos do Homem, que

estabelecia o princípio básico da igualdade de todos os
cidadãos perante a lei. Essa circunstância resultou extre-
f!lamente significativa, na medida em que marcava a
contemporaneidade das nossas dites com o povo que mais
arrojadamente se entregava à obra da construção do futuro.
Na encruzilhada do século que passaria a ser chamado das
luzes, tivemos a oportunidade de nos mantermos bem
próximos daqudes que forjavam a modernidade.

Assumido dessa maneira, com muita força, o nosso
compromisso de origem, iríamos logo em seguida enfren-
tar a decepção de não poder vê-lo consagrado com a inde-
pendência. Como se sabe, a família real lusitana, transi-
gindo para não ceder, empolgou ela própria a causa da
lihertação e se esboroou de vez o sonho dos que vinham
planejando estabelecer nesta parte do continente uma
república democrática. A instituição do Império com o
apoio das classes dominantes, para durar por mais de meio
século, demonstrou de maneira cabal que o vanguardismo
dos inconfidentes m ui to pouco tinha a ver com o sentimen-
to local e que a nação estava longe de possuir a mesma
idade das colônias inglesas do norte, que se libertaram para
formar os Estados Unidos. O que a nova ordem veio
permitir, na prática, foi a consolidação da estrutura tradi-
cional das elites fundiárias escravagistas, eternizando o
coronelismo como poder de mando, inclusive com as
falcatruas das eleições a bico de pena,_que seriam respon-
sáveis pelas maiores violências e atrocidades na vigência
da República.

A defasagem que passou a apresentar o Brasil naquela
primeira fase de autonomia caracterizava uma realidade
que nem por milagre poderia apresentar resultados mais
favoráveis e de certa forma definia os condicionadores da
marcha retardada que manteríamos até hoje dentro da



história. Mas é preciso que se considere que as esperanças
criadas para a humanidade pela filosofia do iluminismo
acabaram em grande medida por toda parte se frustrando.
Eliminado o poder da corte, dos senhores feudais e da
igreja, a ascensão da burguesia viria apenas estabelecer
nova versão para o predomínio das classes economica-
mente abastadas, é certo que através de um comprometi-
mento com princípios democráticos. Os Estados Unidos,
que nasceram em decorrência das idéias do século XVIII
- e que seriam o local de eleição para o desenvolvimento
do capitalismo progressista e industrial - acabariam
criando uma versão deformada de modernidade. Ao pres-
crever o voto universal e consagrar o princípio da igual-
dade dos cidadãos perante a lei, a constituição americana
definia o seu entendimento de liberalismo. Ao mesmo
tempo em que, fazendo uma decidida opção pela livre
iniciativa, criava as condiçües propiciadoras da ilimitada
acumulação capitalista, não prescrevia nenhuma medida
de proteção do pobre contra o rico. O voto universal
passaria a ser produto manipulável pelo poder econflmico
e o princípio da igualdade perante a lei se converteria em
perversa falsidade.

Depois que o capitalismo hurguês sofreu a crítica da
doutrina marxista, o mundo passou a assistir às experiên-
cias dos países comunistas, que surgiam com o propósito
de equacionar o problema da defesa do pobre contra o rico.
Com uma vontade radical que não estava interessada em
medir conseqüências, foi consagrado o reconhecimento
básico de que todos eram iguais perante a lei, mas sendo
abolida a prática da manifestação através do voto, desapa-
recia a possibilidade da escolha da cúpula dirigente pelo
sistema das eleiçües. A cidadania terminou gravemente
afetada, uma vez que não se conferia ao indivíduo a
faculdade de decidir sobre o seu destino. A essa restrição
da liberdade, entendida como o preço a ser pago pela
satisfação igualitária das necessidades de subsistência de
cada um, logo se juntariam prejuízos de maior monta. A
burocracia administrativa criada - que em última instân-
cia não deixava de constituir, por si só, uma violação do
preceito igualitário - viu-se obrigada a se impor sob a
forma de ditadura, uma vez que só mesmo à força se
conseguiria garantir o trabalho daqueles que não tinham
mais a responsabilidade pela sua manutenção pessoal.

Nos dias que correm, a expansão das economias
nacionais e uma evolução tecnológica sem precedentes
aumentaram as possibilidades de conforto das populações.
Em decorrência disso, as reivindicações por direitos hu-
manos tomaram outro rumo, passando a condicionar a
disputa pelo acesso às benesses prodigalizadas pelo desen-

volvimento industrial. De maneira crescente estão sendo
efetivados acordos tácitos entre as massas obreiras e
categorias intermediárias com as elites econômicas, iden-
tificadas como líderes do processo de construção desses
novos tempos. Do ocidente ao oriente, a mística da inicia-
tiva privada começa a reduzir a força do Estado, que
fracassou na missão de defensor das individualidades e
agente regulador das relações entre os grupos sociais. Esse
movimento de irrupção subversiva se faz de maneira tão
irresistível que acaba de produzir a própria derrocada dos
regimes comunistas, até há pouco aparentemente indes-
trutíveis. Em nome do livre arbítrio, caem governos,
modificam-se constituições, banem-se práticas tradicio-
nais consolidadas. A convicção mais forte, principalmente
da juventude, é a de que ao indivíduo deve ser assegurada
uma liherdade em termos absolutos, para que ele possa
construir o seu próprio destino. A tendência para a adoção
das soluções coletivistas, que começavam a se multiplicar
como f<'írmulas vitoriosas para o encaminhamento da ques-
tão do relacionamento humano, de repente parece ter en-
trado em desvio.

O desenvolvimento científico, processando-se em
ritmo vertiginoso, nessa quadra da humanidade, tem sido
corrosi vo das projeções baseadas em crenças. Sem possi-
bilidade de se organizar com um mínimo de sistematiza-
ção, o instinto de religiosidade das pessoas vai sendo
conduzido apenas para configurar um confronto entre o ser
e o mistério. A emoção se perde em si mesma e a inte-
ligência, convencida da sua limitação, desiste de se com-
prometer com explicaçües que o seu senso de realidade
antecipadamente condena como ilus<'írias. Talve/. nunca
antes na hist6ria o homem tenhaexperimentado em tão alto
grau o sentimento do seu ahandono. Como ele aprendeu a
desacreditar, as razões de obediência passaram a ser apenas
as da conveniência. Por isso mesmo, as instituições, de um
modo geral, entraram em crise. O indivíduo está S(l dentro
da família, dentro do país e dentro do planeta. A percepção
dolorosa desse isolamento, que tende a evoluir para con-
vicção metafísica, se soma à constatação pragmática de
que a sua existência é a sua única oportunidade. Nesse
quadro de perspectivas reduzidas, a saída que consegue
entrever é apenas a da fruição existencial imediatista. J J 5

De uma maneira geral, o que caracteriza a atitude do
homem dos nossos dias perante a vida é uma irrefreável
aspiração por direitos humanos. Ele quer se possível tudo,
no menor espaço de tempo, e portanto ideologicamente se
acha comprometido com uma ação que visa remover os
impedimentos dessa conquista. A husca de uma crescente
liberdade é a prioridade básica do seu projeto. E essa
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circunstância é que caracteriza a nossa época como um
período por excelência de quebra de valores. Resultados
positivos têm sido alcançados no que diz respeito aos
direitos da mulher e das minorias raciais e sexuais, mas o
mesmo não se pode dizer quando se assiste à desenfreada
corrida daqueles que só trabalham com a perspectiva do
pessoal e do provisório, recusando-se egoisticamente a se
interessar pelos problemas do outro e descartando qualquer
preocupação com o futuro. É urgente que se perceba, na
ânsia descontrolada das populações do mundo por se
beneficiar da partilha dos benefícios do desenvolvimento
da ciência e da técnica, e porque não se resolveu, nestes
dois séculos que nos separam da Revolução Francesa, o
problema da metodologia política a ser empregada, o que

se está produzindo é um desequilíbrio cada vez mais
acentuado entre nações e indivíduos.

Inserido nesse quadro geral, o Brasil de hoje, ao invés
de registrar progressos, parece ter aprofundado ainda mais
o seu descompasso internacional com relação a uma
política de direitos humanos. Do ponto de vista econômi-
co-social, a nossa evolução só favoreceu a disparidade
entre pessoas e regiões. Somos uma irmandade descom-
pensada que já inspirou a noção dos "dois brasis" do
sociólogo francês Roger Bastide e a invenção lingüística,
tragicamente caricatural, da "Belíndia" do economista
Edmar Bacha. Os caminhos da nossa modernidade fatal-
mente terão que passar por reformas estruturais tendentes
à correção dessa anomalia.



De Mariana a Gotham City

Fernando Morais

,

Qual o rumo da reflexão possível hoje sobre liberdade
e cidadania? Desde a velha Grécia cidadania é o conjunto
de dircitos inerentcs ao natural de uma cidadc. Recente-
mcnte li um curioso c instigante artigo de um autor
marxistal que indica a rccupcração do pcnsamcnto utópico
sob a forma de modcrnos produtos da cultura de massa,
como alguns filmcs contemporâneos. A leitura me sugeriu
que, dada a crise ideológica deste final de século, é
provável que por muito tempo a Cidade venha a ser a única
forma correntemente accita de se pensar o coleti vo, social-
mcnte diferenciado e estratificado, já que ela é a expressão
espacial das divisões da sociedade.

Esta é uma abordagcm perceptível no domínio da
cuILura de massas, onde filmes como Blade Runner ou
Batman, segundo o autor referido, rctomam a tradição de
MetrofJolis (Fritz Lang), pondo a cidade como cenário e
personagcm do drama humano. São filmes nos quais
rcssurge o herói da ordcm, indicando ser da natureza das
metrópoles produzir pcrigos quc amcaçam a paz sonhada
pelas classes médias ali concentradas, e da cultura política
desses cidadãos crer que o indivíduo faz a história. É de se
notar que estas formas modcrnas de utopia imbricam
cidade e cidadão num destino comum, impensável scpa-
radamente.

Bem distinto era o mundo no qual Tiradentes sonhou
com a liberdade. A vida rural no período da decadência das
minas emprenhava a liberdade de conteúdos econômicos,
distantes do que a palavra pode nos evocar hoje. Dos
documentos que conheço, a Informação do Desembarga-
dor Rodrigues de Brito sobre o sertão do São Francisco, em

Patty Lee Parmalee, Relhinking Ulopia: from "Melropolis" lo
"Balman", em Relhinking Marxism, Summer 1991, volume 4, n° 2.

princípios do século XIX, é o que melhor expressa a
liberdade almejada no contexto colonial: "Para os lavra-
dores lograrem a plcna liberdade que pede o bem da
lavoura era preciso que eles tivessem primeiro a liberdade
de cuILivar quaisquer gêneros, que bem lhes parecesse;
segundo a de construir quaisquer obras, e fábricas que
julgassem convenientes para o aproveitamento de seus
frutos; terceiro a de mandar vender em qualquer lugar, por
qualquer caminho, e pelo ministério de quaisquer pessoas,
de que se quiserem servir, sem ônus, ou formalidade
alguma; quarta a de preferir quaisquer compradores que
melhor lhes pagassem; e quinta finalidade a de os ven-
derem em qualquer tempo que lhes conviesse. Desgra-
çadamente em nenhum destes artigos a lograram os lavra-
dores desta capitania"2.

Ora, entre um ideal de cidade na qual o convívio
humano ganhe em qualidade, que é o sentido das modernas
utopias, e a cidadania no período colonial, que pratica-
mente se confundia com o nacionalismo, há um imenso
abismo. Hoje a cidadania é um conceito cada vez mais
universal e homogêneo; basta lembrar a luta ecológica que
faz do direito ao meio ambiente uma questão planetária.
Por outro lado, a liberdade, paradoxalmente, tornou-se
uma questão nacional. É o que se depreende dos conflitos
ainda em curso no leste europeu, e mesmo de nossa história
recente de combate à ditadura militar. Os povos modernos 117
lutam, em geral, por construir nações onde se possa
praticar a liberdade da forma mais ampla possível e pela
matcrialização de ideais universais de cidadania. O sub-

2 "Informação ou Descrição Topographica e Política do Rio São Fran-
cisco, escrita em virtude de ordens impcriaes Revisla do Inslilll-
lo Hislórico e Geogmphico da Bahia, n° 62, Salvador. 1936.



desenvolvimento, a miséria, no entanto, atam a luta pela
liberdade ao terreno das conquistas econômicas, da satis-
fação das necessidades básicas, conferindo uma perversa
modernidade à conquista das condições elementares para
a vida humana. O direito à fruição da Cidade, da cultura,
parece miúdo e desimportante frente aos desafios coloca-
dos pela fome e pelo analfabetismo. É como se lutássemos
não para conseguir conquistar níveis superiores de civili-
zação, mas para evitarmos níveis mais profundos de
barbárie. Uma luta na qual, convenhamos, nossos próprios
ideais e utopias se empobrecem.

Num país como o nosso são especialmente percep-
tíveis os condicionamentos da cidadania e da liberdade
rela miséria. Não só o exército de miseráveis está excluído
de qualquer modalidade de cidadania como também a
classe média, formadora de opinião, claudica. Isto porque
a falta de um horizonte civilizatório diminui a identifi-
cação do cidadão com sua cidade, levando-o ao extremo de
recusar a reconhecer a cidade como "sua". Assim, a classe
média vive a idealizar a própria casa, o carro, o shopping
cOIta ou o clube como seus espaços exclusivos, o hunker
que a defende das "classes perigosas". Considera a cidade
ocupada por não-cidadãos (replicantes?) e, por isso, não
consegue idealizar e lutar por um destino comum na
cidade, capaz de solidarizá-la com os miseráveis. A "lei de
Gerson" preside suas relações com o outro, dissolvendo
qualquer possibilidade de inconfidência.

De fato, passada a época da conquista das liberdades
púhlicas, ainda não se criou uma consciência clara sobre os
conteúdos sociais dos direitos recuperados. E se olhamos
o "primeiro mundo" sob seu aspecto modelar, precisamos
reconhecer que civilização custa caro. Cidadania exige
qualidade de vida urbana, o que requer investir pesado na
cidade, dissolvendo as malhas da pobreza através da
aplicação dos fundos públicos.

Fora do domínio da ficção, como nos filmes citados,
um horizonte mínimo de planificação necessita ser preser-
vado. E a planificação só é possível se há acordo sobre o
futuro a construir. Cidades humanizadas para as grandes
massas dependem de se assumir um modelo de desenvol vi-
mento econômico que vise libertar o homem dos aspectos

118 predatórios do progresso. Logo, o grau de "civilização"
almejado vive uma crise profunda em nosso país, já que os
atores sociais não conseguem se colocar de acordo sobre a
contribuição do munícipe à vida coletiva. A classe média
exige investimentos em segurança, ao passo que os habi-
tantes das periferias pedem água, luz, esgotos, escolas,
saúde e creches.

Os impostos deveriam financiar a melhoria da qua-

!idade de vida de todos, incorporando mais e mais cidadãos
migrantes a uma malha urbana de qualidade. Através deles
se persegue transferência de rendas. A perpetuação de
privilégios, que correspondem a compromissos políticos
menores e excluem as grandes massas de trabalhadores do
acesso pleno à cidadania, prefigura como anti populares os
cenários para as nossas cidades do futuro.

Infelizmente, o que vemos neste período pré-eleitoral
são partidos abdicando ao papel de arquitetos do futuro, de
artífices da utopia, para urdir estratégias que buscam
sustentar o "consenso" de classe média e impedir a ruptura
dos padrões de política praticados há décadas. Para que a
democracia engendre novos níveis de civilização, de ci-
dadania, é urgente renovar os projetos políticos para as
cidades. Através delcs a "classe média" necessita reeducar-
se, considerando os espaços públicos como seus também.

Ora, se o foco da cidadania, da prática da liberdade,
será daqui para frente a Cidade, devemos reconsiderar toda
nossa tradição histórica a partir deste ohjeto de atenção que
se renova. O censo recém concluído pelo IBGE, embora
revele cidades que cresceram a taxas inferiores às supostas
nos anos 80, pôs a nu, por outro lado, aspectos da miséria
antes insuspeitados. Como, por exemplo, os milhares de
habitantes dos desvãos de viadutos, "acampados" em
espaços púhlicos como se fossem refugiados de uma
guerra surda na qual não possuem qualquer chance de
triunfar. Essas pcssoas, sem qualquer fonte segura e regu-
lar de renda, dedicam-se aos furtos, à mendicância, ao
roubo de cabelos femininos como em Belo Horizonte, a
biscates sem dia seguinte. Trazem para o cotidiano das
nossas ruas uma luta árdua pela sobrevi vência material que
subtrai de toda a Cidade a perspectiva da cidadania e da
liberdade.

Na verdade o longo período de ditadura, que deu
suporte político ao processo de concentração de renda, já
não pode esconder os seus efeitos perversos nos espaços de
convivência humana. Vivemos numa encruzilhada urbana
onde a direção que seguimos aponta indesejavelmente para
o modelo Calcutá. O oposto do que desejamos, o avesso
das utópicas vivências urbanas passadas que, no meu caso,
remontam às águas barrentas do Ribeirão do Carmo, em
Mariana, onde nasci. Como uma colctividade não pode
viver do passado, o tempo se encarregará de aprofundar o
modelo no qual os cidadãos plenos de direitos (porque
possuem dinheiro) recriam na periferia das grandes ci-
dades bucólicos hunkers, abandonando as áreas centrais às
dangerous classes, como já ocorre nas grandes cidades
americanas. Ou, ao contrário, se imporá à coletividade a
socialização da riqucza, através de uma majoração de
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impostos capaz de sustentar a humanização das cidades
dando densidáde ao público em detrimento do privado.

A esta altura o leitor deve estar se perguntando se eu
n10 estaria justificando uma espécie de derrama, como
aquela contra a qual se levantou Tiradentes. Creio que a
generosidade de Tiradentes para com a História consistiu
em colocar o interesse coletivo acima do seu próprio,
levando-o ao sacrifício da própria vida. Hoje a questão se
coloca da mesma maneira: a constituição de um fundo
público para arrancar as cidades da barbárie e fazê-las
trilhar a civilização. Dar conteúdo social à cidadania,
possibilitar a prática da liberdade como dimensão da vida
depende de uma revolução na consciência coletiva sobre os
dois grandes pólos da sociedade. De um lado, os que
acumularam riquezas que se traduzem numa alta qualidade
de vida urbana. Na outra ponta os que, expropriados

recentemente, abandonaram o campo e ainda não conse-
guiram penetrar o tecido urbano naquilo que ele significa
civilização. O conceito de derrama só se aplica metafori-
camente a este processo. Na verdade, a coletividade deve
se ocupar em ampliar a cidadania justamente para evitar as
pequenas, anárquicas e por vezes violentas "derramas" que
os miseráveis certamente imporão aos cidadãos indivi-
dualmente se a miséria se perpetuar. .

Em Gotham City as tensões sociais se acumulam e
explodem sob a forma de crime organizado. Batman, o
herói tecnicisado, lá está para garantir a ordem a qualquer
preço. Um povo que se pretende civilizado não pode
depender de heróis da ordem. Deve criar uma ordem que
prescinda deles. Civilizar nossas cidades e dispensar os
heróis: eis a única meta capaz de aliar cidadania e liberdade
tal e qual podemos imaginá-las para () século XXI.
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Mas liberdade - aposto - ainda é só alegria de
um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de
grandes prisões. Tem uma verdade que se carece
de aprender, no encoberto, e que ninguém não
ensina: o beco para a liberdade se fazer.

Guimarães Rosa
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