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Felipe Gurgel

Seria  in g e n u a m e n te  
p r e t e n s io so  definir  
em um  só term o o 
“ o f íc io -m or”  de 
R a im u n d o  O sw ald  C a 
va lcante  B a r r o s o ,  sem  
c o n h ecer  os  m e a n d r o s  
de su a  história .  S o c ió 
lo go ,  a n tro p ó lo g o ,  p o 
eta, tea tró logo ,  jo r n a 
l i s ta ,  g e s to r  cultural ,  
d r a m a tu r g o ,  enf im ,  
um  a p a ix o n a d o  pe la s  
m in ú c ia s  do d r a m a  
e x i s ten c ia l  h u m an o .  
E m  tudo o que  faz,  
e s se  cearen se  de F o r 
ta leza  traz o apreço  
pela  cr ít ica  e o b se r v a 
ção  cr i ter iosa  acerca  
da su b je t iv id a d e  dos  
h o m e n s .  R e v o lu c io n á 
rio, inqu ieto  pe la s  d i
feren ças  so c ia i s ,  no 
alto de seu s  20 e p o u 
cos  an os  b r ig o u  co m o  
p ô d e  na c l a n d e s t in i 
d ad e  do per íodo  d i t a 
torial no Bras i l  e n as  
d i s c u s s õ e s  sobre  a re
a l id a d e  p r e d a tó r ia  
p a ra  os  d e s a m p a r a 
dos .  H o je ,  40 anos  
ap ó s  o go lpe  mil itar  
no P a í s ,  O sw ald  B a r 
roso  foca l iza  su a  revo
lu ção  n a  arte e no p o 
tencia l  d a s  pa lavra s .

Nascido cm 23 de de
zembro de 1947, é o filho 
mais velho do poeta moder

nista já falecido Antônio 
Girào Barroso. Claro indí
cio de que a afinidade pelas 
letras provém do sangue, da 
convivência com os livros 
espalhados pela casa na in
fância e na adolescência. Tal 
apego pelas palavras se 
acentuou com o acidente que 
mudara sua vida na juventu
de. Traumas, recuperação, 
poesia, literatura, militância, 
comunismo, ditadura, re
pressão, insanidade, teatro, 
cultura popular, tudo que 
veio depois do trágico im
previsto, apenas Oswald 
Barroso se arrisca a deta
lhar, a enveredar pelas 
nuances de sua trajetória. 
Caminho que, segundo ele, 
renderia diversas obras lite
rárias, cada uma com uma 
faceta diferenciada da pró
pria história.

Solteiro, pai de dois fi
lhos, manteve casos, namo
ros e, porventura, relaciona
mentos duradouros, ao lon
go de sua vida voltada aos 
questionamentos da génese 
social. “ Não há uma mulher 
só que preencha um coração 
tão amante pelo mundo” , já 
dizia sua primeira esposa, Jô 
Abreu. Bem hum orado, 
Oswald fala de amizade e 
afeto com descontração, sen
timentos que para ele cons
truíram relações nunca dis
tantes do mundo que parti
cipava e acreditava em cada 
momento vivido. Curioso 
pela natureza dos homens e 
suas manifestações culturais, 
logo se viu voltado ao uni

verso peculiar do interior. 
Abraçou o estudo da cultu
ra popular livre de visões 
conservadoras e reacionári
as, influência da literatura de 
vanguarda e do espaço urba
no da cidade que nasceu, 
cresceu e ainda hoje vive.

Admirador da arte de 
boa qualidade, independen
te da expressão, Oswald Bar
roso busca no teatro dar vi
vacidade à sua poesia. Ence
nadas, as palavras teriam 
mais influência sobre as pes
soas do que sobrepostas em 
um pedaço de papel. Hoje, 
embora o tom político ain
da transpareça em suas men
sagens, Oswald procura tra
balhar no desenvolvimento 
de uma nova linguagem vol
tada à cultura popular atra
vés do Grupo Boca Rica, 
entre diversas pesquisas.

Em meio a uma passa
gem pela biografia e pelas in
fluências desse cearense plu
ral, encontramos Oswald 
disposto a falar, rir e se emo
cionar com sua trajetória e 
com a história daqueles com 
quem se envolveu. Em ple
no palco do Teatro da Boca 
Rica, ele concedeu mais de 
duas horas de depoimentos 
à Revista Entrevista. Ao de
bater idéias e retratar as di
versas fases de sua vida, 
Oswald Barroso revelou-se, 
entre tantas vivências, passa
geiro da loucura, desaponta
do com antigos ideais e, so
bretudo, fascinado e inces
sante ao discutir a comple
xidade humana.
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Vlfla o arnt %oh um olhar nontcstndor

Felipe: Tendo vivido em uma fa
mília tao numerosa, nove irmãos... 
A gente queria que você falasse 
como é que foi sua infância.

Oswald Barroso: Rapaz, minha in
fância foi muito disciplinada. Por
que nove, dez filhos... A minha mãe, 
ela lutava quase sozinha pra criar 
esses meninos todos. Meu pai tinha 
a tarefa de prover a casa. Trabalha
va no jornal, nos Diários Associa
dos, Correio do Ceará, Unitário (o 
Correio do Ceará e o Unitário são dois 

jornais já  extintos que fizeram parle da 
empresa de comunicação <cDiários A s
sociados”, do jornalista paraibano A s
sis Chateaubriand, falecido em 1968). 
E  depois é que ele entrou na Uni
versidade. Mas quando eu era me
nino mesmo, ele apenas trabalhava 
como jornaLista e a tarefa era pro
ver a casa e brincar com os meni
nos. Quando ele tava em casa, cra 
só pra brincar. Ele não fazia nada 
além de brincar com os meninos. 
Aqui, acolá, ele ajudava minha mãe 
em alguma coisa. Ele, muito sem 
jeito, ajudava pouco. Então, minha 
mãe praticamente foi quem criou a 
nós todos e tinha que ser num regi
me de grande disciplina, de grande 
ordenação, porque senão ela não 
dava conta. Empregada era difícil, 
poucas vezes se teve empregada lá 
em casa, principalmente nesse tem
po. Primeiro, a gente morava no 
Centro da cidade, era uma casinha 
muito pequena. Eu me lembro de 
duas casas: a primeira foi na rua 
Gonçalves Ledo, mas logo a gente 
se mudou pra uma casa vizinha à 
Igreja de Sao Bernardo, ali na rua 
Pedro Pereira. Depois pra outra 
casa, mais no meio do quarteirão. 
Era um pouco maior essa casa, mas 
eram casas muito pequenas. Pra 
vocês terem uma ideia, era assim: 
quatro meninos pequenos num 
quarto só. Então, minha mãe tinha 
que organizar muito bem as ativi
dades dos meninos. Assim, a gente 
tinha um ritual pra acordar, pra to
mar café, pra merendar, pra ir pra

aula. Era muito rigoroso. E  ela, às 
vezes, ficava um pouco cansada, 
estressada. Nesse tempo não rinha 
esse nome “estressado” . Ficava um 
pouco aperreada, né? E  dava pisa 
nos meninos também, porque os 
meninos desobedeciam (risos). Mas, 
principalmente os mais velhos ad
quiriram, assim, vamos dizer, um ri
gor, uma exigência muito grande 
consigo mesmos e com seus traba
lhos. Principalmente os mais velhos. 
Até hoje, a gente nota uma diferen
ça dos mais velhos pros mais no
vos, porque nos mais novos foi re
laxando, né? A minha mãe já não 
tinha tanta energia nem rinha mais 
essa compreensão, esse rigor tão 
grande. Mas os mais velhos, ate hoje 
eles guardam um tipo dc disciplina 
muito grande. Um tipo de dedica
ção e de exigência, de ordenação 
muito grande.

M ônica: E  ser um  do s m a is  ve
lh o s  in f lu iu  m u ito  n a  su a  
v id a? Você p a s so u  a ter um a 
p o s iç ã o  de lid e ran ç a  na fa m í
lia po r con ta  d is so ?

OB: Não, ó. Eu acho que minha 
liderança na família, assim... Porque 
a maior parte é de mulheres. Sao 
sete mulheres. Então, liderança en
tre as mulheres eu nao tinha, nc? (ri
sos) Eu tinha entre os homens. O meu 
irmão depois de mim é mais novo 
do que eu cinco anos. Então, na ver
dade, eu tive uma liderança em re
lação a clc. As minhas irmãs mes
mo, elas tinham uma vida de mu
lher mais particular. Eu tive uma 
aproximação muito grande com 
minha mãe e com meu pai. Mais, 
assim, uma relação intelectual. Na 
verdade, eu não tinha uma lideran
ça dentro da família, dentro dos ir
mãos. Quem rinha mais liderança 
cra minha irmã mais velha e a 
outra depois de mim, entre as 
mulheres. Porque, nesse tempo, se 
fazia um pouco a diferença do 
mundo das mulheres para o mun
do dos homens.

Mariana: Com o era a relação in
telectual que você tinha com  
seu s p a is?

OB: Minha mãe, apesar desse co
meço de casamento muito difícil, 
muito trabalhoso, era uma pessoa 
que sempre gostava muito de ler. 
Minha mãe lia muito romance, es
sas coisas. É  uma pessoa que tem 
uma carga cultural grande. Então, 
ela gostava de mim, porque eu 
gostava também dessas coisas. E  
meu pai mais ainda, porque ele 
adotou meu nome em homena
gem a Oswald de Andrade (poeta e 
romancista, morto em 1954. Foi um dos 
organizadores da Semana de A rte 
Moderna de São Paulo, em 1922), ele 
(o pai) era poeta modernista. E  
quando eu comecei a me interessar 
por isso, ele começou a achar que 
era muito legal ter um filho assim. 
O pessoal diz lá cm casa que eu sou 
o queridinho da mamãe (risos). Mas 
também é porque eu comecei a 
compreendê-la mais, sabe? Com e
cei a compreender a carga de tra
balho que ela tinha pegado e como 
ela tinha sacrificado a vida dela. 
Ela era uma filha de uma família 
de classe média. Por exem plo, 
meu avô era tesoureiro aqui da 
Alfândega. Ali (aponta para o prédio 
da antiga Alfândega, próximo ao local 
onde a entrevista fo i realizada), no pré
dio onde é hoje a Caixa Económi
ca. Ganhavam um certo dinheiro, 
eram pessoas mais ou menos bem 
de vida. E  a minha avó era filha de 
um fazendeiro lá do Ipu (município 
cearense localizado a 324 quilómetros 
de Fortaleza), uma família tradicio
nal. Ela era a caçula, acostumada a 
não ter trabalho, a ser muito bem 
tratada. Eram dois irmãos e ela. Só 
ela de mulher, então... E  ela pegou 
uma carga pesadíssima de repen
te. Ter que sustentar esse monte 
de filho. Porque os prim eiros 
eram, assim, com diferença de um 
ano e pouco, então acumulava 
m uito m enino pequen o. Por 
exemplo, a gente se lembra dela
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Oswald Barroso Viúaearte

parindo. Botavam quatro meninos 
dentro do quarto fechado, tran
cado, e ela no outro quarto, aos 
gritos. A parteira e meu pai levan
do aqueles baldes de água quente, 
pra botar na bacia pra lavar o 
menino... E  a gente sem entender 
nada, a minha mae gritando com 
aquelas dores do parto. Era lou
cura, né, esse negócio. Então foi 
muito chocante pra ela, que pas
sou de um tipo de vida muito fol
gado — ela era aluna do colégio 
da Imaculada e tal -  para um tipo 
de responsabilidade familiar e de 
criação de menino muito pesado. 
E  ela tentou resolver dessa for
ma, né? Num rigor... As vezes, ela 
era seca, sabe? Vivia assim, traba
lhando. Enquanto meu pai, não. 
Meu pai, todo mundo gostava que 
chegasse em casa, brincasse com 
os meninos. Só fazia agradar. As 
vezes, pro meu pai brigar com a 
gente, a minha mãe precisava bri
gar com ele, pra ele brigar com a 
gente. Mas ele nao brigava. Dar 
palm ada ele dava, bem  
devagarzinho (risos). Enquanto mi
nha mãe dava era com força mes
mo. Mas ele enrolava minha mãe 
e acabava não dando palm ada, 
não dando nada. Ela pegou toda 
a carga mesmo.

Mariana: E  esse seu gosto por lite
ratura, por ler, por tudo que você 
tem, já é então de criança mesmo?

OB: E. Tenho impressão que minha 
mãe, que tinha uma ligação muito mais 
próxima da gente do que o meu pai, 
porque o meu pai era muito da rua, pas
sava esse gosto. E, lá em casa, sempre 
teve muito livro, meu pai juntava livros e 
livros. livro, livro, livro, era uma casa 
entulhada de livro. Então, mesmo que 
você não quisesse, com aqueles livros 
caindo na sua cabeça, você acabava es
colhendo algum pra ler, né?

Carolina: Seu avô também teve in
fluência na sua formação intelec
tual?

OB: Meu avô materno, eu não co
nheci. Ele morreu antes. Mas meu 
avô paterno era o Teodorico da 
Costa Barroso (foi diretor de jorna
lismo da extinta T V  Educativa. Seu 
nome batida, hoje, uma rua no bairro 
Vila União, em Fortaleza). Ele era 
espirita, homeopata e fazia parte 
de várias associações, centro dos 
inquilinos, maçonaria. Ele era mui
to interessante, meu avô. Morava 
perto da casa da gente, principal- 
mente quando eu morava perto 
da rua Dona Leopoldina. Ele m o
rava um quarteirão depois. E eu 
ia muito na casa dele pra jogar 
gamão. Ele pegava os netos pra 
jogar gamão, que ele gostava de 
jogar gamão. Era uma pessoa in
teressantíssim a, porque gostava 
muito de falar. Ele foi um dos 
fundadores do Centro Cultural 
Iguatuense, fazia letras de música, 
psicografava livros. Recebia umas 
poesias de N ossa Senhora. Ele es
crevia urnas poesias como se fos
se N ossa Senhora e gostava mui
to de conversar com o pessoal na 
rua. Ele era muito popular. Pra 
vocês terem uma idéia, eu vi vári
as vezes meus tios, os irmãos do 
papai, que eram metidos a impor
tante... O mais velho era o tio 
M adaleno, que foi delegado de 
polícia, era catedrático da Univer
sidade Federal, da Faculdade de 
Direito. Era um sujeito importan
tíssimo esse meu tio. Até hoje ele 
ainda é vivo, no Rio de Janeiro. E  
os ou tros tam bém , e meu pai 
m esm o, brigavam  com  o meu 
avô, porque pegaram ele lá na pra
ça do Liceu em cima de um ban
co, fazendo discurso pros estudan
tes. Eles diziam: “Teodorico, você 
é um louco, nao faça isso, fica fa
zendo a gente passar vergonha!” . 
E  ele também era uma pessoa 
muito caridosa. Recebia na casa 
dele, todo dia de manhã, pessoas 
que ele consultava. Ele prescrevia 
homeopatia, as pessoas faziam fila 
e ele dava o remédio, ele dava a 
homeopatia. E  também ele era es

pirita, e espirita é muito as-
sim , esse  n egó cio  dc 
carid o so . E n tão , m eu avô 
Teodorico teve muita influência. 
Ele era uma pessoa muito interes
sante, muito interessante mesmo. 
Tem até uma esco la  aí com  o 
nome dele, tem rua também. Era 
um cara muito popular.

Karoline: E  com o é que nesse 
m eio cultural você acabou se en
volvendo com  esp o rte , que é 
um a coisa m ais física?

OB: É  a molecada da rua, né? Por
que foi no meio dos meninos da 
rua que cu fui criado. Quando cu 
dei a entender com o esporte foi 
na rua Carlos V asconcelos. E , 
em frente, tinha uma casa, onde 
tinha um campo. E  na esquina 
tinha — onde é hoje a Receita 
Federal — o Clube Iracem a, que 
tin h a tam b ém  um a q u ad ra . 
Quem tinha im portância na rua 
era quem jogava bola bem , né? 
E n tão  o s m en in os só  davam  
im portância aos caras que sab i
am jogar bem. Você diz: “ Bom , 
eu tenho que ter vez aqui. O ne
gócio é que eu vou ter que jo 
gar” . Aí com ecei a jogar com o 
goleiro, inicialmente, porque eu 
era pequeno quando era menino. 
Pequeno e magro. E  eu não ti
nha muita vez pra jogar na linha.
Mas aí, quando eu fui ficando q 
adolescente (exatamente porque E 
tinha essas brigas de rua), tinha u 
e ssa s  d isp u tas. E u  fui assim , o 
moleque de rua. Então, moleque °  
de rua tem que sobreviver. E  ^ 
com o eu era pequeno, com ecei •- 
a fazer exercícios pra ficar mais n  
forte. E u  estudava no C olégio 0 
Christus. Era um colégio que mi- ~  
nha mãe mc botou porque achou õ  
que era muito importante, esse Co- JJ
légio Christus. O Roberto Carva- ._o
lho Rocha (diretor geral do colégio até 
hoje) dnha vindo dos Estados Uni- 
dos com uma nova concepção edu- í5 
cacional. Não sei se alguém aqui es- g
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OswaldBam so
VM n i: li um olhamuifcstartor

tudou no colégio Christus.. (Karoline 
fa%que sim) Tu estudou? (olhandopara 
ela) Pois é, eu estudei todo o primá
rio (no Christus). Só as três séries fi
nais do secundário eu fiz no Colé
gio São João, mas o resto foi no 
Christus. Achavam muito importan
te esse Colégio Christus. E tinha 
também a Luiza Teodoro (escritora 
de livros infantis como “A  Lua e o Pas
toril”, lançado pela Fundação 
Demócrito Rocha), que é uma grande 
educadora, tinha não sei quem... 
Rapaz, mas esse Colégio Christus era 
de lascar, porque era só filho de clas
se alta, só da elite de Fortaleza. E 
eu, na verdade, cra de uma classe 
media baixa. Meu pai era jornalista. 
Eu tinha uma farda durante o se
mestre todo e, no fim do semestre, 
minha farda tava rasgada, toda re
mendada. Eu nao tinha merenda, 
levava era umas bananas dentro de 
um... E  as bananas se amassavam e 
eu não rinha dinheiro pra comprar 
merenda. Eu era pequeno e magro. 
Os meninos tacavam tapa em mim, 
depois botavam a culpa em mim, e 
eu ainda ia expulso! Era de lascar, o 
Christus (risos). Aí eu tenho que fi
car forte, nao é possível. Porque era 
uma situação... Aí me dediquei de
pois, eu me lembro que eu me dedi
quei muito a tentar ficar mais forte. 
Praticar esportes, fazer exercícios. 
Foi quando apareceu a escolinha do 
Moésio (Moésio Gomes, ex-jogador e 
técnico do Fortaleza Esporte Clube), no 
Fortaleza. Eu fui pra lá, ia todo dia 
de domingo, lá pro Piei. Aí, lá eu 
tive vez, ó. Nos rachas, nas peladas 
lá do quarteirão, eu não tinha vez, 
mas lá cu tive, não sei porque. Eu 
joguei, fui do time. Até joguei no 
estádio Presidente Vargas. Começa
ram a me respeitar no quarteirão, já 
me botavam nos times e tudo. De
pois apareceu o basquete lá no 
América (América Futebol Clube). Eu 
fui pro basquete também. Eu tive 
vez lá. Começaram a me respeitar 
no quarteirão. Depois entrei no vo
leibol. E também fui jogar no Ná
utico (Náutico Atlético Clube). Então,

comecei a me afirmar dentro do 
quarteirão, dentro do grupo de mo
leques. Eu acho que era mais uma 
forma disso, de afirmação.

Mônica: Você falou que era de 
classe média baixa, mas seu pai 
tinha muito prestígio. Quando 
foi que você se deu conta do 
prestígio do seu pai?

OB: Meu pai tinha prestígio, por
que ele se metia nesses movimentos 
literários todos, movimentos polí
ticos. Depois ele entrou no PSB 
(Partido Socialista Brasileiro), foi um 
dos fundadores do PSB aqui. Ou
tra coisa que eu também acom
panhei sempre, desde menino, foi 
política. Meu pai era muito idea
lista. Ele nunca foi do Partido Co
munista, porque ele sempre foi 
contra. Mas ele era socialista e era 
de esquerda. Então, ele preferiu 
entrar nesse Partido Socialista. Por 
exemplo, no tempo do grupo Cia 
(movimento literário que reuniu escrito
res como Moreira Campos, entre outros), 
das primeiras reuniões, dos mo
dernistas aqui no Ceará, o pessoal 
era muito ligado à esquerda. Fize
ram parte da Aliança Nacional 
Libertadora (força de esquerda que

atuava em meados dos anos 30. Luta
va contra o imperialismo, o fascismo e se 
situava pró-governo nacional e revoluci
onário), fizeram parte de congres
sos de jornalistas contra o nazis
mo, e meu pai fazia parte. E os 
amigos dele, o Aloísio Medeiros 
(poeta), vários faziam parte, vários 
eram comunistas também, do Par
tido Comunista mesmo. Mas meu 
pai nunca foi propriamente do 
Partido Comunista. E ele entrou 
no PSB, fundou o PSB e começou 
a trabalhar com cooperativismo. 
Foi diretor do departamento de 
cooperativismo do Governo do 
Estado. Eu viajava muito com ele 
pelo interior. Ele fundando coo
perativas. E, lá em casa, tinha muita 
literatura de esquerda. Muita lite
ratura de esquerda! E entao eu, na 
verdade, fui percebendo meu pai 
aos poucos. Eu me lembro que cie 
foi candidato a vereador duas ve
zes e a gente distribuía... Eu, me
nino, assim, cinco anos, distribuía 
chapa (papel onde eram escritos os no
mes dos candidatos da coligação forma
da, entre outros, pelo pai dele) lá na 
frente de casa. “Vote no meu pai, 
vote no meu pai!” . Depois, ele foi 
candidato a vice-prefeito duas ve
zes também. Eu ia pros comíci-
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os, não entendia muita coisa não, mas aquilo ia ficando comigo. E  todo mundo gostava do meu pai, ele era muito popular. Agora, ele não tinha dinheiro. Ele não ganhava eleição nenhuma, porque ele não tinha dinheiro nenhum. A  propaganda dele era uns pedaços de papel assim (fa% com as mãos o que 
seria o tamanho do papel), com o nome dele... Só isso. Não tinha mais nada. A í eu, aos poucos, fui... Eu  acho que desde quando cu era menino eu entendia que meu pai era uma pessoa pública, porque ele vivia na rua. A  mãe dizia: “ Ele é uma pessoa da rua” . Era um boémio, vivia na rua. N ão era de casa. Mas foi uma influência muito marcante. Inclusive, ele antecipava muitas coisas. Depois é que eu ia perceber. Esse negócio do co m u n ism o , por exem p lo, da União Soviética. Eu me lembro de um show que eu fui uma vez. É ram o s eu, ele e o A lo ís io  Medeiros. A loísio Medeiros era um poeta do grupo Clã , depois foi morar no Rio de Janeiro. Um  poeta muito bom. Tem um livro cham ado “ Lira A tó m ica ” . Um  dos grandes poetas cearenses. In- fclizm ente, pouco divulgado e pouco reconhecido aqui. Mas ele tinha sido comunista. Era assim, 1966, e a gente foi assistir a um show do Gilberto G il no Theatro Josc de Alencar. O  Gilberto G il, com aquelas músicas de protesto. Eles começaram a se empolgar: “ Ééé, tá se lembrando daqueles tempos!” , não sei o quê. Mas o Aloísio M edeiros mesmo sabia que a União Soviética era um blefe, que o stalinismo tinha sido uma desgraça. Ele tinha rompido com o Partido Comunista, e o meu pai também. Já  sabiam disso. E le , quando comecei a entrar na política, me aconselhava dizendo: “ Rapaz, não entre nisso não, eles são autoritários” . Mas eu dizia: “ Não, mas eu também sou contra a União Soviética. Agora, sou a favor do

Mao Tsé Tung” (ditador e líder da 
revolução comunista na China, faleceu 
em 1976). Mas sobre a Cliina e Mao Tsé Tung, meu pai não sabia de nada, nao sabia me aconselhar, era uma coisa nova. No fim, era parecido também com a União Soviética. Mas cu não sabia disso.Pedro: Seu pai não sofria um certo preconceito da esquerda? Porque o mundo era assim: ou você estava de um lado ou você estava do outro. Ou você era com unista ou você estava do lado dos am ericanos.O B : Meu pai é admirado por todo mundo -  acho que até a direita admira ele. Porque que ele era uma pessoa generosa, popularíssima. Uma pessoa muito boa. Ele dava até a roupa dclc. Uma pessoa muito modesta. Ele ia pra essas coisas tudo, vamos dizer, com a camisa puída, com a meia com buraco, tirava o sapato. O  pessoal dizia que ele era um São Francisco. Eu só conheço duas pessoas aqui no Ceará com quem meu pai tinha rixa. Só. Ele só falava mal dessas duas pessoas, de mais ninguém. Então, meu pai era queridíssimo por todo mundo.K a r o lin e : Q u e m  eram  essas duas pessoas?O B : Rapaz... (risos) Um  já morreu, outro ainda tá vivo. Mas eu dei um exemplo de como ele não tinha inimigos, como ele não tinha pessoas que queriam mal a ele. Nem ele queria mal às pessoas. Ele era uma pessoa muito, muito bem vista. Muito. O  povo não votava nele porque ele não tinha nem como comprar votos, mas quando cra voto de graça, votava. Ele era muito querido.

O B : Eu acho que foi, eu...Qswalíl BarrOSO Vida e arte sob um olliar comesta

Mariana: Você não acabou gostando, se identificando?O B : Eu gostava do esporte, mas acho que era mais isso, entende? Porque, por exemplo, eu mudava de esporte, não me fixava em esporte nenhum. Primeiro, co mecei a jogar futebol. Quando eu fui para o Fortaleza, teve um tempo que tinha o infanto-juve- nil, que era até, sei lá, 16 anos. Eu tinha vez, eu jogava. D epois, passavam para 18, e eu não tinha mais vez dc jeito nenhum. Ficava só na reserva, não jogava. A í eu: “ Rapaz, não vou mais pra isso não!” . M udei pro basquete. Mudei pro basquete lá no Am érica. O  basquete era bom , tudo, mas daqui a pouco eram só os caras muito grandes que tinham vez. A í eu digo: “ Não, não dá certo no basquete também não, tem que ser muito grande!” . Então eu fui pro voleibol. Voleibol lá no (Clube) Iracema era legal, porque tinha umas meninas... A  gente jogava vôlei e elas paqueravam com quem sabia jogar. Tinha muita vez — não só entre os homens, mas entre as mulheres -  quem jogava voleibol. Aí eu fixei mais no voleibol. Mas depois, eu vendo, eu mudava muito de esporte. N a verdade, era mais uma forma de afirmação mesmo e de desenvolvimento físico. E  eu fiquei, nesse tempo, mais forte. A í eu me lembro dos caras que batiam cm mim. Eu disse (mudando o 
tom de vo%): “Vem agora, cara!”  (ri
sos) Eu volrei por cima, né. Eu disse: “ Bom, agora pronto. A í, quem é que vem agora?” , entende?Karoline: Então você nunca pensou em se profissionalizar?Felipe: Você falou que queria se auto-afirmar com  seus am igos. Você com eçou a levar m ais a sério o esporte por causa disso?
O B : N o esporte? Com 16 anos cu fui atropelado e minha carreira acabou, né? Então não dá pra pensar nisso. E  nem tinha essa possibilidade.
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Oswald
Vida o aric toti um olilitr rontcstnilorPedro: E  caso não houvesse o acidente?O B : Eu acho que não ia scr esportista não. O  porquê, eu não sei, ninguém sabe. Mas, principalmente, se você entra na universidade... Não dá, né? Porque esse meu lado, vamos dizer assim, ligado à intelectualidade, ligado à política, ia aparecer. E  na universidade não é mais quem é forte, quem joga bola, que se destaca.M ônica: M as você tava se preparando para viajar para um torneio, né? Qual foi o impacto desse acidente?

O B : Foi muito traumático, foi fortíssimo. Mudou a minha vida de verdade. Porque eu estava me preparando para ir para um campeonato nacional em M inas, de vôlei juvenil. E  eu tinha sido convocado. Eram  três treinadores, botaram três listas, e eu tinha sido apontado nas três. Quer dizer, eu tava muito cotado. Eu me dedicava muito. Tudo o que eu faço, eu viro, assim, viciado fazendo aquilo. D e manhã, de tarde e de noite, eu fico fazendo aquilo, até... Então, eu era dedicadíssimo. Eu vinha exatamente do Náutico e ali, em frente onde era o Diários (Clu
be dos Diários), um carro subiu, me bateu (fa% o gesto), me imprensou contra a parede e me derrubou. E  aí quando eu olhei e vi... Quando baixou a poeira, eu olhei pras minhas pernas e disse: “ Porra, tô lascado. Não vou mais, né? Não vou mais poder ir” . E  ainda fiquei pensando: “ O  que vai acontecer?” . Logo eu vi que era uma coisa definitiva, não tinha mais jeito (emocionado). Entrei num processo de dor, de sofrimento. Nesse tempo, não tinham essas formas mais aprimoradas de tratamento ortopédico. Então, era aquela coisa mesmo de gesso. Eu tava todo ferido, tinha que botar gesso e tirar gesso para poder curar a ferida.

Mas aí não curava os ossos, e então botava gesso de novo. Ficava nessa confusão. E , lá em casa, me botaram numa cama própria, alta, bem na sala de visitas. A  minha mãe não queria me botar lá dentro do quarto, porque era muito quente e eu ficaria muito isolado lá. E  me botou bem na sala principal. Tenho uma irmã que ficou revoltada com isso, tinha uma raiva danada. Porque era sujando, enfeiando a casa, aquela confusão. E , quando tinham os curativos, eu gritava muito. D oía muito, era uma confusão. O  pessoal do quarteirão todínho vinha olhar, era uma confusão dos demónios. Mas foi aí, principalmente nessas horas em que eu não estava sentindo dor, que eu comecei a ler muito mesmo. Eu lia um livro por dia.Aline: Você se apegava em outras coisas além da leitura? O  que foi que mudou nas suas crenças?M ariana: Porque quando você tem 16 anos -  principalm ente num a fase em que você está se sentindo mais forte, se sentindo mais respeitado e com auto-es- tima — e se tem um im pacto dess e s , v o cê  te m  a n o ç ã o  da finitude. Com o é que essa coisa foi processada na sua cabeça?O B : Eu acho que eu tinha tanta reserva de força que não me abateu tanto assim não. Eu pensava em ficar bom e continuar. Pra vocês terem uma idéia de como era a minha luta em cima dessa cama... Quando os médicos v inham me tratar, precisavam fazer força, eu brigava com eles. Um dia, eu peguei um pau e disse assim: “ Quem pegar no meu pé, eu taco esse pau na cabeça. E  ninguém chega perto!” . Aí o médico: “Não, não sei o quê...” “ Pois venha!”  (ri
sos) Esse aí desistiu e nunca mais veio me tratar. Ele desistiu, foi-se embora e não voltou mais nunca.

Doutor Fernando Façanha, esse médico. Era médico de jogador, de não sei o quê. E  aí me mandaram pro Rio de Janeiro. Mas eu acho que, nesse tempo, eu tinha uma reserva grande, eu estava muito autoconfiante na minha capacidade, nas minhas possibilidades. Inclusive, eu pensava em voltar a fazer esporte também. Eu não achava que tinha terminado aquilo não. Achava que, um dia, eu iria voltar.C am ille: E ssa  sua reserva tinha algum a coisa de religião? Você era católico?
O B : E , cu era católico por tradição familiar. Eu me lembro, eu m orava ali na rua D o n a  Lcopoldina e tive duas experiências de religião. Uma foi nos Pajens de São Luis (grupo de jovens ca
tólicos). Eu fui pajem de São Luis. Por quê? Por causa do jogo. Porque, vizinho à Igreja do Cristo Rei, tinha um campo de futebol, e o pessoal jogava com  camisa. Eu achava muito bacana aquilo. O  pessoal jogan d o  com  cam isa, aqueles times... Eu digo: “ Rapaz, eu vou lá pra entrar” . Mas só pode jogar nesses times quem for da congregação, quem for pelo menos pajem de São Luis. A í eu entrei nos Pajens de São Luis pra jogar. Mas aí tinham aqueles retiros, aquelas coisas... E  eu me lembro que, nesses retiros, eles faziam aquelas pregações, aqueles retiros em que todo mundo fica em silêncio. Ninguém fala, é uma coisa assim, muito reta, né? E  o padre fazia um serm ão fazendo medo à gente. A í eu me lembro que o padre fez o sermão um dia, mostrando o que era a eternidade. E  o padre descreveu. Acho que foi Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino que fez uma descrição da eternidade, dizendo assim: “ Para você ter uma idéia do que é a eternidade, imagine um
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passarinho bicando o alto de uma montanha, de século em século. D e século em século, esse passarinho vem e bica o alto dessa montanha. E  desgasta um pouquinho. Q uando essa montanha tiver se desgastado completamente, por causa desse passarinho que passa de século em século bicando essa montanha, terá passado um dia da eternidade” . Cara, eu fiquei pensando nisso. Pô, cara, quer dizer que a gente nunca vai deixar de existir! Daqui a bilhões de anos, a gente ainda vai existir. Aí eu pirei nesse negócio. Eu me lembro que eu viajava com meu pai pro interior. Ele numa K om b i desse departamento de cooperativismo, da cooperativa. Ele ia na frente, com o motorista, e eu ia atrás. E  nas estradas, a gente fica vendo essas serras. Pois eu ficava olhando pra serra e imaginando: “Já  pensou? Um passarinho passar de século cm século, roçar o bico nessa serra e, quando ela tiver se desgastado todinha, terá passado um dia da eternidade! Daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos eu ainda estarei existindo! Eu não aguento um negócio desses” . Eu fiquei apavorado, pedi pra descer e disse: “ Meu pai, eu não quero mais continuar essa viagem não, que eu morro aqui e vou pra essa eternidade!” 
(risos). Essa foi uma experiência. E  eu me lembro do dia da minha primeira comunhão também. Eu fui me confessar, dizer os pecados. A í eu comecei a dizer, o padre parece que não entendeu nada e disse assim: “Vá para a sacristia!” . E u  não sabia o que era sacristia. A í eu fui comungar de uma vez e nao entendi nada. Depois foi que me disseram que a sacristia ficava detrás do altar. Eu sei que não foi muito bom não, esse negócio, né. Então, eu tinha esse espírito assim... Eu nao me dei muito bem com esse negócio dessa congregação não, sabe? Eu ia para jogar. Eu achava uma coisa muito opressora, fazia muito medo à gente.

M a r ia n a : M a s  h o je  em  d ia  você tem  um a esp iritu a lid a d e  d e sen v o lv id a?O B : É  uma história comprida. Na verdade, eu ligava a religião a essa congregação, ao Colégio Christus. Mas era alta a hipocrisia, e os meninos como eu, mais fracos e mais pobres, eram judiados, eram reprimidos. Não gostei desse Christus não. Eu estudei lá esse monte de tempo, né. Até que, depois desse desastre todo, eu comecei a me tornar um leitor assíduo. Lia todos os livros que vinham na minha mão. E  eu pegava lá em casa, que tinha muito livro. Comecei a ler livros de política, o “ Manifesto Comunista” 
(dos filósofos alemães Karl M arx e 
Friedrich Engels), li aqueles livros do Althusser (Louis Althusser, filósofo 

francêsfalecido em 1990 e um dos prin
cipais estudiosos do marxismo). Fui pro Rio de Janeiro, passei um tempo lá me tratando. Aí mudou minhas idéi- as todas. As idéias mudaram completamente. Quando voltei para Fortaleza, eu me lembro que eu dizia pros meninos assim: “ Se Deus existe, que essa porta caia na minha cabeça agora!” . Aí todo mundo saía correndo, e eu ficava (risos).Felipe: N essa  época, após a recuperação, você já acom panhava a situação do País, o golpe militar?
O B : Acompanhava. Em  1964, eu me lembro que eu estudava no Colégio São João. Era um colégio  com pletam ente diferente , muito interessante. O  Braveza que era o diretor... Era um colégio não tão rigoroso e não tinha essa fama, tanto com o o Christus, de ser moderno. Mas esse Braveza era um sujeito mais arejado da cabeça. Tinha grandes professores, que eram vindos do Liceu, e tinha um grémio. A í entrei logo no movimento do grémio, fiz grupos de debate, de estudo, de política. Co-

Qswald BaitOSO Vida e arte soti um olmecei a participar mais das atividades do colégio por esse lado intelectual, político. Eu me lembro que eu tinha um colega, no Colégio São João, que era filho do José de Moura Beleza. José de Moura Beleza era um bancário, presidente do Sindicato dos Bancários, que foi candidato a prefeito em 1962, na eleição logo anterior ao golpe militar. Ele tinha perdido por pouco. Nessa eleição, tiveram dois candidatos da esquerda, que eram o Beleza c o Acrísio (Acrísio Moreira da Rocha, 
ex-prefeito de Fortaleza), contra um da direita, que era esse M urilo Borges (general cujo nome batida hoje 
uma avenida no bairro Salinas, em For
taleza). A  esquerda se dividiu e Murilo Borges, que era um coronel do Exército, ganhou. E  meu pai era candidato a vice-prefcito desse José de Moura Beleza, ele era tido como comunista. Ele não era comunista, era apoiado pelos comunistas -  uns o apoiavam e outros, o Acrísio. Ele era do partido do meu pai, o PSB. Tinha um filho dele que era meu colega de classe do São João. E  eu me lembro que, quando houve o golpe militar, esse meu colega desapareceu. E  realmente o pai dele foi preso. Foi uma desgraça total. Aí, na minha rua, tinha um pessoal que dizia assim: “ Rapaz, tenha cuidado que teu pai pode ir preso” . Aí apareceu aquele negócio, né, o temor. Conversei com um amigo do meu pai, que morava na mesma rua, e o cara disse: “ N ão, ninguém vai mexer com o seu pai não. Seu pai não faz mal a ninguém” . Porque meu pai não era propriamente comunista. Era um intelectual, dizia que não fazia mal a ninguém. Meu pai era pacífico. Aí eu fiquei mais tranquilo, que não ia acontecer nada com meu pai, como de fato não aconteceu. Mas, com m uitos amigos dele, aconteceu. O  Ares 
(Durval Aires, jornalista e escritor cearense), que é outro amigo próximo dele...

11

Io
 d

e 
m

ai
o 

é 
um

 d
ia

 s
im

bó
lic

o 
na

 v
id

a 
de

 O
sw

al
d 

Ba
rro

so
. 

Na
qu

el
a 

da
ta

, 
em

 1
96

4,
 e

le
 f

oi
 a

tro
pe

la
do

 à
s 

vé
sp

er
as

 d
e 

em
ba

rc
ar

 p
ar

a 
Be

lo
 H

or
izo

nt
e.



Em
 1

96
9,

 n
a 

m
es

m
a 

da
ta

, 
ac

ab
ou

 s
en

do
 p

re
so

 p
el

a 
pr

i
m

ei
ra

 v
ez

, 
en

tre
ga

nd
o 

pa
nf

le
to

s 
no

 b
ai

rro
 d

o 
M

uc
ur

ip
e.

OswaldBarfOSO
Vida c amt sob um olhar noniestndorPorque ele, mesmo não sendo comunista, era da esquerda e convivia com essas pessoas. E  então eu me lembro do golpe militar dessa forma, como um momento em que todo mundo ficou com medo, via a pressão muito grande. E  eu fiquei assim, um pouco receoso por causa do meu pai. Lá no colégio, diziam também: “ Tu vai preso também, não sei o quê” .Mariana: E  quando você estava em recuperação, você acom panhava, lia jornais?O B : Lia, eu lia tudo. Lia e depois eu passei um tempo aqui. Aí, quando eu briguei com esse médico, botei esse médico pra correr, disseram: “Não, você vai ter que se tratar no Rio de Janeiro” . E  foi minha salvação.Mariana: Você ficou num  hospital lá? Você foi sozinho ou com a fam ília?O B : Aí eu fui pro hospital do IN SS 

(Instituto Nacional de Seguridade So
cial), hospital público. Fui sozinho, mas tinha um tio meu que morava lá. Interessante... Meu tio que morava lá era coronel do Exército. Ainda diziam que cra da linha dura. A  casa era no Leblon. Eu ficava hospedado na casa dele e indo pro hospital. A í cu fui passar um tempo internado. Depois voltava pra casa, passava um tempo internado, fazendo umas operações, e voltava pra casa. Nesse tempo, eu conheci o Rio de Janeiro. Eu passava o dia andando, ia pra todos os acontecimentos culturais que existiam. Eu me lembro que o Museu da Imagem e do Som tinha uma programação de cinema muito boa. Eu fiai para aqueles filmes da nouvelle vague. Entrei nesse mundo cultural do Rio de Janeiro. Shows, aqueles shows de MPB...Mariana: E  sem estudar, só...OB: Sem estudar, porque eu estava lá para me tratar. E  ia à praia também,

saía para os bares do Leb lo n , Ipanema, Copacabana e andava pelo Rio dc Janeiro. Ia pra todo buraco do mundo. Quando aconteciam coisas culmrais, eu ia. Ai eu me lembro que houve o Festival Internacional de Cinema, o filme “ Help!” (fil
me estrelado pelos Beatles na década de 
60). Quando estreou, eu tava lá, fui assistir, pegava o autógrafo dos caras. Esse tempo foi muito bom, eu me informei muito no Rio dc Ja neiro. Eu dnha muito tempo. E  lia, li bastante. Ia pras livrarias, acompanhava todo esse movimento cultural. Teatro também, eu ia.M ariana: E  o que você produzia? Você com eçou a escrever...O B : Comecei a escrever quando eu fui atropelado. Comecei a escrever e a desenhar. Produzia poesia e desenhos.Mariana: E  você desenha bem?O B : Atualm ente, não desenho mais nada. Quer dizer, nem sei, porque nunca mais desenhei. Mas, nesse tempo, eu desenhava. Eu desenhava e escrevia, uma poesia e uma ilustração. Uma poesia e uma ilustração, uma poesia e uma ilustração... É  tanto que, quando eu voltei aqui, o Alcides Pinto (José 
Alcides Pinto, escritor cearense autor de 
“Os verdes abutres da colina” e “O 
amo la dor de punhais”, entre outros) publicou uma página dc jornal com umas poesias minhas, umas ilustrações... Quer dizer, nesse tempo eu produzia muito mesmo. Porque eu nao tinha nada o que fazer, eu ficava só no hospital. F iquei numa enfermaria grande, que tinha 23 leitos. Eu fiz até uma poesia: “ São 23 leitos/ são 23 camas/ são 23 homens deitados nas...” , nao. “ São 23 leitos/ são 23 dramas/ são 23 homens/ deitados nas camas” . Uma coisa assim, uma besteira dessas... A i eu escrevia. Eu me lembro que tive contato com o H ei

tor dos Prazeres (pintor carioca fale
cido em 1966), vários caras importantes do Rio de Janeiro, que iam lá pra esse hospital. Era uma enfermaria muito ampla, todo mundo tinha contato com todo mundo. Morria gente do lado da gente. E  aí eu virei um homem mesmo.D ellano: Q uais eram as suas leituras nesse período?O B : Rapaz, muita poesia. Muita poesia. Muita, muita literatura. Eu lia toda a poesia brasileira. Desde os c lá ssic o s , desde Jo s é  de Anchieta, Gonzaga, até os modernistas. Principalmente os modernistas. Com o meu pai era um poeta moderno, eu lia mais Modernismo. Li toda a poesia brasileira e muito romance, muito romance.Pedro: E  qual era a tem ática das suas poesias?O B : A  temática, eu acho que em existencial, né? Porque era um tempo que eu estava assim, nesse sofrimento, nessa coisa. Era uma temática do sofrimento humano, eu acho.Kelly: E  como você conseguia esses livros? Seu pai te mandava?
OB: Eu comprava no Rio de Janeiro, ia nas livrarias e comprava. Eu me lembro que eu comprei um livro do Manoel Bandeira (poeta pernambucano falecido em 
19681 “Estrela da Vida Inteira” . Um livro azul, assim, enorme. Toda a poesia dele eu li, toda. E  antes de eu ir pro Rio, lá em casa tinha tudo. Meu pai recebia dessas editoras livros que ele ia fazer comentário no jornal. Então, todo livro que era lançado no Brasil, ele recebia. Lá em casa, eu tinha um monte de livro e eu comecei a ler foi em casa mesmo. D epois, no Rio, eu continuei.Patrick: Você algum a vez já duvidou da sua capacidade de es-
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crever, teve a lg u m  b lo q u e io  duradouro?
O B : Rapaz, às vezes eu duvido da minha capacidade de escrever teatro. Mas de escrever eu nunca duvidei nao, porque eu sempre fui muito convencido. Eu acho que não tem bloqueio. Ao contrário, eu sempre acho que as pessoas não entendem toda a força que tem aquela escrita. Depois que o Jáder dc Carvalho (poeta cearense, morto em 1985) disse pro meu pai... Ele leu as minhas poesias e disse assim: “ Porra, teu filho é um gênio, cara” . Eu acho que é exagero, é porque ele era amigo do meu pai. Mas meu pai, no leito de morte, ele falando, repetiu isso. Quer dizer, isso não era mentira. Ele disse em um ... A  pessoa antes de morrer não delira, assim? Eu assisti a esse delírio do meu pai. E  nesse delírio, ele falou isso. E  aí é uma coisa que vem do inconsciente, né? Eu trabalhei no jornal, sei que todo mundo gostava. Escrevi, sempre escrevi. O  que eu sei é escrever.

O  que eu sei é trabalhar com a palavra.M ônica: E  quando você voltou do Rio de Ja n e ir o , você estava mais ligado à política do que à cultura?
O B : N ão, política foi depois. A  política foi mais quando eu entrei na Universidade. Eu me liguei no Rio de Janeiro à pura cultura. Porque até nesse tempo era repressão também.M ô n ic a :  E  na v o lta ?O B : Aí, na volta, eu voltei lá pra rua Carlos Vasconcelos, voltei pro Colégio São João. Tinha esse ambiente, nao é? Um dos colegas meus era o Cláudio Correia Lima (analista sócio-económico), que foi secretário da Fazenda. Ele era bancário nesse tempo e era um cara que também gostava de cultura, mas gostava de política. E  na minha rua tinha o Hildebrando Espínola, que era um sociólogo, pai do Adriano Espínola (professor universitário epo

eta, autor de livros como “Beira-Sol”), do R o d o lfo , do H ild eb ran d o  Júnior e do André, que eram os meus colegas mais próximos. Ele era também um cara que, pra vocês terem uma idéia, até hoje está lá, nessa mesma casa. A  casa dele foi tomada de livros, do começo ao fim. Ele é o cara que tem mais livros no Ceará, esse cara. Os livros expulsaram a família e todo mundo. É , esse cara tem livro demais; eu dizia: “ Rapaz, você ainda vai m orrer com  esses livros tudinho” , entende? Então, eu me lembro que a gente fez um grupo de estudo. Era eu, o Júnior (não era

nem o Adriano, o Adriano era I h I menor, não entendia muito disso não, ainda não), o irmão mais velho dele, que hoje é médico lá em Portugal, esse Cláudio Correia Lima e mais um outro menino lá da rua.Aí a gente discuda literatura, cultura e começou a discutir política. O  pessoal que morava em frente, um povo assim, meio reacionário — que o pessoal dizia que era da direita — ficava dizendo, ficava espionando a gente, dizendo que a gente tava fazendo um grupo comunista.M ônica: E  quando você entra no movimento estudantil?O B : Pois é. Isso era em 1966,1967, por aí. A  gente fez esse grupo de estudo e começou a se convencer dc que o certo era o comunismo, o socialismo. Que o socialismo consequente era comunismo e pronto.A  gente descobriu o problema da teoria marxista, que era uma teoria muito sedutora, muito certa. Fez esse grupo e disse: “A  gente tem que entrar no Partido Comunista. Mas ninguém sabe onde tem esse Partido Comunista, né. O  Partido C o munista vive na ilegalidade, e é mais fácil eles descobrirem a gente do que a gente a eles. Então, a gente tem que fazer alguma coisa” . Eu me lembro que a gente um dia pensou: a Faculdade de Administração tinha uma placa (M EC-USA), bem grande assim, com um negócio dos Estados Unidos. “ Rapaz, a gente vai ali, fica em frente àquela placa, pega uma pedra bem grande, joga na placa e quebra todinha!”  (risos)Karoline: Vocês fizeram?O B : Não. A  gente pensou em fazer isso, mas depois tinha um problema. Tinha que arranjar um carro pra levar essa pedra e depois tinha que sair correndo no carro.Mas nunca fizemos isso não. Mas pensamos bastante em fazer. A í, o que aconteceu: um menino per-
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OswaldBaiToso
Viria c nritt soh um olhar nonfftstadorto lá de casa, que era o Adauto, filho de uma família muito católica, frequentava grupos da esquerda católica. Ele disse que lá na igreja do Rosário tinha uma reunião e a gente tinha que ir lá e conhecer esse pessoal. Então, o negócio da gente era conhecer operários. A  gente foi para essa reunião lá em cima da igreja do Rosário. Nessa reunião eram: padre Tarcisio Santiago, Luiza Teodora, André Haguette (sociólogo e profes

sor universitárioJ, tinha um J  oaquim, que era o presidente do Sindicato do Cal e Gesso, que era um ope rário, Dower Cavalcante (sociólogo 
e professor universitário), que foi um cara que foi até pro Araguaia (para 
guerrilha do Araguaia) e depois morreu. E  a gente foi para essas reuniões. Mas, na reunião, tinha aqueles intelectuais, e a gente não se interessava, se interessava pelo operário. Lá, a gente fazia umas reflexões. A í a gente pegou o operário e disse: “ O lha, cara, a gente quer conhecer você, quer conhecer o sindicato de vocês” . A  gente estava atrás de conhecer a classe operária, eu nunca tinha visto classe operária na minha vida. Ele disse: “ Rapaz, cês são de que organização?” . Eu digo: “ N ós não somos de organização nenhuma não” . Eu sei que ele concordou que a gente fosse domingo lá no sindicato dele, para dar uma aula. A í a gente pegou o “ Manifesto Com unista” , na parte em que a gente estuda a m ais-valia, que mostra como o capitalista expropria o trabalho do operário, como é feito o saque da força de trabalho. E  aí a gente foi pra lá. Eu  me lembro que ele vinha de bicicleta, a gente se encontrava num beco. Depois, ele ia andando na frente, e a gente, atrás. Tínhamos que ficar todos camuflados. E  nós demos essa aula lá sobre mais-valia, como era o processo de exploração dos operários. Eles acharam ótimo, o cara ficou vibrando, e os

operários participaram. Foi ótimo. N a saída, ele saiu com a gente e disse: “ Pô, vocês são de alguma organização aí, cara. Que negócio é esse? Você não quer abrir pra m im , rapaz?” . “ N inguém  é de nada não, cara. A  gente quer conhecer a classe operária” . Através disso, a gente foi começando a entrar nesse movimento político. E  aí, em 1967, eu fui morar ali na praça da Faculdade de D ireito 
(Praça da Bandeira, no Centro de For
taleza). E  tinha os acampamentos dos excedentes (que tinham ficado de 

fora do vestibular) em frente, aquelas barracas. E  o pessoal ficava lá, lutando por mais vagas na U niversidade. Lá, eu tive contato com todos os partidos, todas as organizações. Eu me lembro que um cara vinha com  um texto - “A  G uerra Popular” , de M ao Tsé Tung - pra eu ler. E  cada qual era uma disputa, cada qual era gente querendo recrutar a gente. Chamava “ recrutar” . Mas, na verdade, eu não fui recrutado ai. Eu fui recrutado quando entrei nas Ciências Sociais. Eu fiz pra Ciências Sociais, o vestibular. Quando entrei lá, o que predominava era o pessoal de Ação Popular (movimento de contestação à 
ditadura militar, surgido nos anos 60 e 
que depois se integrou ao PCdoB). Era a Ruth Cavalcante (pedagoga da 
U F C )  que era do Centro de H umanidades, dirigia as células de base do Centro de Humanidades. A í me recrutaram para Ação Popular.Luciana: Você chegou a ser perseg u id o  na U n iv ersid a d e  por causa do movimento estudantil?
O B : Só foi, né? Era muito bom, era uma época, assim, interessantíssima. A  partir de 1967 para 1968, eu comecei a frequentar o mundo da Universidade antes mesmo de entrar no vestibular. Depois do vestibular, continuei. Tinha a parte política e a parte cultural. A  parte cultural tinha mais o pessoal da... Por

que a gente era do ('entro de H umanidades, muito ligado à Faculdade de Letras, que tinha a revista “ Caboré” , que era o Pedro Lyra e o H o rácio  D íd im o  (escritores 
cearenses), o grupo “ Sim” , que também eram amigos do meu pai. Iam muito lá em casa. O  papai que servia muito esse pessoal e, depois, teve a revista “ Saco” . Mas, na “ Saco” , eu não consegui entrar não. Também tinha, na Faculdade de Arquitetura, aqueles encontros do pessoal de música popular, o Pessoal do Ceará (movimento musical que teve pro

jeção nacional e lançou nomes como 
Fagner e Fausto N ilo). Mas o que predominava mesmo era a política. N a minha sala de aula, era todo mundo politizado. Tinha todo mundo entrado ali para ser sociólogo, então todo mundo se interessava pelo problema social. E  aí meus professores também... Tinha muitos professores interessantes, não é? André Haguette, Francisco Alencar, que é professor de Antropologia e História, na área. E  tanto que, dessa faculdade, quase todos os alunos foram presos, e os professores também. E  a faculdade estava começando. Era o primeiro ano da faculdade, que tava se organizando. Para vocês terem uma idéia, a gente estudava nos dois turnos, recebia bolsa. Era uma turma de 20 pessoas. E haja política, né? Na sala de aula, os alunos disputavam as opiniões com os professores. Os alunos não iam para a sala de aula ficar calados e ouvir as grandes lições dos professores não. Os alunos iam para a sala de aula para travar uma luta de idéias com os professores. A  Universidade era um aparelho da burguesia, das classes dominantes, para alienar o povo, não sei o quê, imprimir a sua ideologia na população. E  a gente estava lá para lutar contra isso. Então, a gente ia para a sala de aula e tudo o que o professor dizia, a gente rebatia. A  gente estudava muito. Realmente, a gente lia, lia, lia, lia, lia. Mas lia para re
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bater e disputar as ideias na sala de aula com os professores. Para vocês terem uma ideia... Maria Luiza Fontenele (exprefeita de For- 
taleya e atual membro do grupo Critica 
Radical% que é esquerda, tinha ido pros Estados Unidos nesse tempo, feito um mestrado lá e tinha voltado dc lá recentemente. Tinha trazido toda aquela sociologia americana. Fischer, não sei o quê. Eu me lembro de um livro dessa grossura (fa% gesto) que ela trazia do Fischer. Pois tudo o que essa mulher dizia, a gente derrubava. E  ela pedia trégua: “ Rapaz, deixa eu ao menos falar...”  (risos). E  depois foi que a gente ganhou ela, né. Na verdade, ela que veio pras ideias da gente, não a gente para as dela. E  eu me lembro que teve um episódio muito interessante, pra vocês verem. A  gente tinha um professor de História chamado Pedro Alberto. O  Pedro Alberto falava sobre a h istó ria , a historiografia oficial. Ele tava falando sobre o que era a personagem histórica, e a Auxiliadora, que cra uma colega nossa também, se levantou e perguntou: “ Professor, o Che Gucvara (guerrilheiro, um dos 
líderes da Revolução Cubana de 1959) pode ser considerado uma personagem histórica?” . Aí ele foi dizer que nao, porque o projeto dele nao tinha dado certo, que tava muito no começo, mas podia ser que se tornasse, nao sei o quê. Sei que ele enrolou lá. E  aí comparou com Kcnnedy (ex-presiden- 
te norte-americano). Kcnnedy, uma personagem histórica. O  Che Guevara não era. Pra quê, né? Eu sei que essa menina subiu na carteira, fez um discu rso  d izen d o  que Che Guevara era uma personagem histórica, c todo mundo: “ M uito bem! Muito bem!”  (batepalmas). E  esse pessoal ficou louco. Ele (opro

fessor) teve que voltar atrás e reconhecer que o Che Guevara era uma personagem histórica, fazer a autocrítica. Porque senão ele não ficava nem na sala mais.

Kelly: Osw ald, com o foi sua primeira prisão?
O B : Pois é. A í, esse foi o ano de 1968. Foi o ano máximo do movim ento estudantil, da ebulição no Brasil. Tinha congressos, passeatas. A  primeira passeata que eu fui, foi a que invadiram a sede do M E C -U S A ID  
(que se localizava na Galeria Pedro 

Jorge, no Centro de Fortaleza), ali, perto da Praça José de Alencar. Q uebraram  tudo, o B rito  foi preso, e o pessoal foi preso. O  Brito era da minha turma. Ele foi preso, ficou com  medo. Até hoje ele tem medo, nunca mais participou de nada. A  minha primeira prisão já foi em 1969. Foi depois do A l-5  (Ato institucional 
número 5, decretado cm 1968, c con
siderado o ato mais repressivo da di
tadura militar no Brasil). Porque, depois do A I -5 , todo mundo foi perseguido. O  povo fugiu, e nós ficam os no movim ento estudantil, na clandestinidade. F izemos um D C E  (Diretório Cen
tral dos Estudantes) clandestino e a gente ficou funcionando. Eu era do D C E  clandestino. O  presidente era até o Rufino, e foi a gente que orientou, por exem plo, a participação da Rosa (Rosa 
da Fonseca, ex-vereadora tm Forta
leza e atual militante do grupo C ri
tica Radical) no debate com  o Jarb as Passarinho (ministro da 
Educação do governo M édici). Ela foi presa logo depois. A  Rosa era da minha organização, era do P C d o B  (Partido Comunista do 
Brasil, na época seguia a “corrente 
chinesa” do comunismo de Mao Tsé- 
Tung). Mas a minha primeira prisão foi em I o de maio de 1969, a gente distribuindo panfletos no Mucuripe, sobre o Dia do Trabalho. Era eu, o Mapurunga (José 
Mapurunga, teatrólogo cearense) e a Rosa. Faziam-se os grupos, sabe? “ Vocês vão por essa rua; vocês, por essa” . E  a gente ia para uma

QSWalli BarrOSO M ia  e arte soli um olhar contestaflorrua, (passando) de casa em casa. A  gente não tinha arma, não tinha nada. Eu nunca aprendi a dar um tiro, nunca peguei num revólver na minha vida. A  não ser uma pistola que tinha dentro de um livro. Era um livro e, dentro, era cortado na forma duma pistola. E  tinha uma pistola dentro.Mas essa pistola não tinha bala, não tinha nada. Tinha lá em casa, esse livro com essa pistola, que devia ter sido usada um tempo atrás.Mas nesse ano, eu não tinha nada.A  gente foi distribuindo, distribuindo nas casas. Aí eu passei numa casa e entreguei o panfleto ao cara.O  cara puxou um revólver e disse:“ Você tá preso!” . O  cara era da polícia. A  Rosa e o Mapurunga quiseram reagir e eu disse: “ Cara, corram. Com  um revólver desse, o que é que vocês vão fazer? Corram, que eu fico preso e vocês escapam” . E  eles correram. A í juntou gente na frente da casa do cara. E  eu comecei a fazer um discurso. Eu disse: “ Porque você é um trabalhador também! (exalta
do) Você é explorado! Com o é que você vai me prender? E  todo mundo aqui é explorado por essa ditadura, não sei o quê, blá, blá, blá, blá” . E  juntava gente. E  o povo: “ Isso mesmo!” . A í a mulher do cara, que saiu lá de dentro, tava grávida e começou a chorar: “ O  que é isso, vai prender?” .“ Pois é, não deixe seu marido me prender!” . Porque a gente tinha essa tática de, se fosse preso, fazer um discurso e mobilizar as massas contra a polícia. Pois é, aí eu tava nisso, já estava conseguindo. Mas chegou um bêbado e disse assim: “ Mas se você tá sendo preso, é porque fez alguma coisa! Se você não tivesse nada, você não ia preso!” . A í eu digo: “ H om e, rapaz...” . O  bêbado ficou batendo boca comigo. Aí, caramba, não deu mais certo. O  bêbado não entendia nada. Eu sei que o cara me botou num táxi de um amigo dele, que cra
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OswaldBarfOSO
Vida c artB sofi um olhar nomosiodortambém da polícia, e eu fiquei cantando a cabeça dele, pra me soltar. Eu disse: <cVocê vai me prejudicar” . E  eu apelei já para outro lado, já não era mais político nào.Mariana: Você tava com  m edo...O B : Não, não dnha medo não. Tinha não. Era uma coisa meio irracional, mas eu nào tinha esse medo, não dnha absolutamente nenhum medo. Eu em preparado para enfrentar até a morte e não tinha medo. Se fosse assim, ligeiro, eu morria sem medo nenhum. Morria heroicamente, né. Era uma besteira danada... E  sério, nesse tempo, a gente discutia, era preparado, era uma luta de vida ou morte que você enfrentava e pronto. É  o mesmo que aqueles caras lá do Iraque, não dnha medo de nada. Então o cara, no caminho... Aí eu comecei a apelar. Mas eu apelava não era por medo não, era por continuar a luta, cara. Não podia cair, né? E  lá ia eu: “ Eu sou estudante, não sei o quê, você vai me prejudicar” . E  o cara disse: “ Nao, mas esse meu outro amigo aqui também é da policia, o povo já sabe, o pessoal viu, o pessoal tá aqui” . Aí me levaram lá pro quartel da (rua) José Bonifácio. De lá, me mandaram pra Central dc Polícia, que é na Praça dos Voluntários (no Centro da cidade) hoje, né. Onde é a Secretaria de Segurança Pública, ali. Aí cheguei lá, o delegado era Vanderlei Girâo, que era meu parente, amigo do meu pai.Kelly: E  ele era o quê seu?

O B : Não sei. Ele era primo de segundo grau, terceiro, do meu pai. Primo em quarto grau, vamos dizer assim. Esse Vanderlei Girão chegou, quando soube do meu nome: “Você é filho do Girão! Que vergonha pra família, você ser preso, subversivo! O  que é que eu vou fazer, não posso fazer nada. Cê tá lascado!” . A í me botou assim, num

quartinho, ao lado do escritório dele. Era um quartinho sujo com uma cama cheia dc piolho. Tinha uma pia onde o pessoal fazia era mijar na pia, a pia (era) entupida. Era uma desgraça. Me deixou lá e ficou resolvendo. Daqui a pouco chega um sujeito muito grande, assim (mostra, com o braço, a 
altura dele), O  cara chegou, olhou pra mim. E  eu deitado, deitado fiquei. Eu nào tinha medo de nada não. Aí o cara disse: “ Eu sou o Secretário de Segurança Pública, tenente não sei o que, não sei o quê” . Um cara lá do Rio de Janeiro, assim, carioca. “ Se levante pra falar comigo!” . Aí eu me sentei, olhei pro cara... A í o cara: “Você não sei o quê contra a pátria, querendo destruir o Brasil” , aquele discurso danado. A í eu digo: “ Rapaz, quem tá querendo destruir o Brasil são vocês da ditadura” . E  comecei a dizer um bocado de coisas pra ele. O  cara ficou com raiva, ficou quase dizendo: “ Vamos embora daqui, antes que eu mate esse cara esganado” . E  foi-se embora. Daqui a pouco vem um tio meu. Assim, o tio mais im p ortante , ch efe  da fam ília, Madaleno Girão. Ele faiava comigo: “ Rapaz, o que é que eu vou fazer? Que vergonha pra família, não posso fazer nada!” . Eu digo: “ Eu quero é que a família se lasque, não tenho negócio de família, não” . Fiz foi esculhambar com ele e pronto. Eu sei que, daí, fui preso lá no quartel da p o lícia , lá no Jo sé  Bonifácio, e fiquei respondendo na Polícia Federal. Fui expulso da Universidade, cassado no (decreto-lei) M l. Eu passei um mês preso e depois relaxou a prisão. Nessa primeira prisão, eu fiquei um tempo incomunicável. Depois fui para uma cela grande, onde tinha bem uns 20 presos, com mais uns ladrões de carro. E ra  uma cela animadíssima. Eu me lembro que o pessoal jogava bola dentro da cela, e tinha uns presos que tinham raiva, queriam rasgar a bola. A  gente jogava bola dentro da cela.

Kelly: M as então você não apanhou, né?O B : Não, nessa primeira não apanhei não. Eu não tô dizendo, eu fiz foi esculhambar com os caras tudinho. Não tinha tortura ainda, nesse período,Felipe: Você teve seus direitos estudantis cassados e passou a viver na clandestinidade. Com o ficou sua vida?
O B : Eu fui pra faculdade, voltava pra faculdade e disse: “ Pessoal, eu vou cassado ou não vou?” , (respon
diam:) “Vai não, você continua a ter aula!” . E  ia pras aulas. Mas aí, rapaz, de vez em quando, o diretor -  que era o Parsifal Barroso (governa
dor do Ceará de 1959 a 1966), primo do meu pai também -  dizia: “Você, o que é que eu posso fazer? Seu pai...” . Até hoje, tenho um bilhete dele pro meu pai, reclamando de mim, porque eu tava indo pra faculdade. Eu tinha sido suspenso, ele tinha que chamar a (Polícia) Federal, não podia fazer isso. E  que me contivesse, né? Tenho esse bilhete dele, Parsifal Barroso. Aliás, o Parsifal Barroso depois escreveu um artigo sobre um livro meu, muito elogioso, muito legal. Ele ficou com esse negócio na cabeça, sabe? Eu acho que pesou na consciência dele, chamar a polícia pra mim. Mas ele nao chamava nao. Ele ameaçava chamar, mas não chamava. A í entrou outro diretor, o João Alfredo Montenegro, historiador, professor do curso de H istória da U F C . E  ele chamava a polícia. Ele chamava. A  polícia vinha, e eu saía pelos fundos.Pedro: Sua m ilitâ n cia  in flu iu  nos seus e scrito s , nesse m o m ento da sua vida?O B : Influiu completamente. Porque, até entrar no movimento estudantil, eu vivia fundamentalmen-

1 6



te para poesia e desenho. E  comecei a fazer quadros. Ate no movimento estudantil, eu fazia uns quadros, assim, revoltados. D e pois, minha mãe descobriu e escondeu os quadros tudinho. Mas, quando entrei nesse movimento estudantil, nesse movimento político, eu quase não escrevia mais literatura não. Eu escrevia era manifesto, análise de conjuntura, documento não sei de quê. A í comecei a fazer coisa de política mesmo. Porque era uma coisa comum pra pessoa, a pessoa vive 24 horas pra aquilo. A í eu comecei a fazer por isso.Sab rin a : P e lo  je ito  que você fala , parece que sua m ilitância é coisa de adolescente, de jovem . C o m o  você encara isso h oje , sua atuação no P C d o B  e a m ilitância?
O B : A ch o que quando eu falo “ coisa de jovem” é em dois sentidos. Tem um sentido absolutamente positivo, que eu acho que a juventude é que tem a força e a energia pra mudar o mundo. E  eu admiro o Che Guevara, acho que você tem que conservar essa rebeldia sempre, até morrer. E  po

sitivo isso. É  uma vida bem vivida, uma vida bem vivida. Agora, a gente tinha muita ingenuidade, muita inexperiência, tinha muita loucura mesmo. A  gente não tinha muita informação. A  ditadura fez muito mal à gente. A  gente só conhecia ou a literatura censurada que eles deixavam chegar até a gente ou então uma literatura de esquerda, partidária, m arxista, doutrinária. Então, você não tinha acesso aos grandes pensadores do movimento, do mundo, às grandes idéias, às idéias do contra. Você nao unha acesso aos grandes pensadores. Fui ler Marcuse 
(Herbert Marcuse, filósofo alemão morto 
em 1979 e crítico dos instrumentos de 
repressão da sociedade) por causa do meu pai, depois de um certo tempo. O  máximo que a gente sabia era Althusser, mas Althusser era um sujeito absolutamente radical lá da França. Eu acho que, hoje, eu faria mais bem feito. Quer dizer, esse mundo é absolutamente injusto, absolutamente absurdo, absolutamente inumano, estúpido. E  está cada vez mais estúpido. E n tão se justifica, mais ainda, as pessoas serem revoltadas quanto a isso. Porque, se você vê o que está acontecendo no Iraque, o que

Oswalfl Barroso uma e arte sou um ornar comestadoraconteceu... Nesse período, os E sta d o s U n id o s não eram esse império que são hoje.Hoje, é muito mais absurdo, a estupidez graça no mundo inteiro.H o je , nós temos uma barbárie, uma nova barbárie. Então, por que as pessoas vão achar que vai tudo bem? Q u er dizer, a m iséria, a fom e, a desigualdade social e, principalmente, a estupidez humana, a violência, o sadismo. Cara, hoje é muito mais grave que naquele tem po. N aquele tem po, pelo menos, tinha dois grupos que se contrapunham, que se equilibravam, que se sustentavam. H oje, não. Tem uma coisa só, um bloco só. O  que se faz hoje na Cisjordânia, o que é Israel hoje.Naquele tempo, não era desse jeito. Hoje tá muito pior. E  o Brasil continua tão injusto quanto, né? A  miséria é tão ampla quanto. E n tão, por que é que isso se justifica, a rebeldia? Se justifica. O  erro da gente foi pensar que tinha uma fórmula mágica, cjue agora nós vamos mudar, fazer uma revolução, mudar a infra-estrutura, a economia e resolver o problema do mundo. Isso é que é um absurdo -  que foi feito e que nao deu certo. Hoje, eu sei que é tão estúpido o poder, capitalista como o socialista, seja que poder for. E  o que se pode fazer é melhorar um pouco o homem e fazer uma revolução de subjetividades. A  maior decepção que eu tive na minha vida foi com a Revolução Cultural Proletária da China (revolu
ção que transformou drasticamente o quadro 
económico e cultural chinês, levada à frente 
por Mao Tsé Tung). Porque a gente lia nos livros que chegavam lá: “Que cem flores desabrochem, que cem escolas estudem” , em que o Mao Tsé Tung falava que todos os valores culturais dominantes deveriam ser revistos, a juventude tinha que contestar tudo. O  mundo tinha que ser posto de pernas para o ar. E  tudo tinha que mudar, todas as ideologias, toda a cultura.
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OswaldBam so
Vida c ariit sofi um olhar contnsindorHaveria uma liberdade total de críticas, de mobilização. A  juventude é que ia puxar isso. Eu fiquei maravilhado e disse: “ Isso é tudo o que a gente queria como pessoa de cultura” . Depois, eu soube o que tinha sido essa revolução cultural proletária, quando morei um ano em Paris e uve acesso a muitas discussões, a muitas informações, a vídeos e filmes sobre essa revolução. E  vi que unha sido uma das maiores estupidez que tinha havido no mundo. Que era um bando de jovens semi- analfabetos destruindo tudo quanto era arte, tudo quanto era intelectual, tudo quanto era pensador. Era a barbárie. E  teleguiada pelo ditador! Quer dizer, que diabo de revolução cultural é essa? Não era porra nenhuma de revolução cultural. Eu fui atrás de saber. Fui na Albânia, passei um mês na Albânia. Percorri o país todo. V i que diabo de revolução é essa, que o único lugar privilegiado era a sede do partido, e o dirigente do partido andava naqueles carrões italianos muito bacanas, pretos. O  povo lá, miserável, andava ainda de carro de boi. Que utopia se quis construir no mundo? Foi mais estúpida, tão estúpida quanto o capitalismo. Então, o problema não é mudar de regime económico. O  problema é o ser humano, que é complicado.Karoline: Q uando você entra na clandestinidade, você não pode voltar para casa, porque é vigiado. Aí você tem que morar com famílias de operários. Com o foi essa experiência?

O B : Foi muito interessante. Tudo o que eu queria era conhecer a classe operária. Na verdade, conhecer o povo, o povo brasileiro. Conhecer as pessoas simples. Porque as pessoas simples que eu conheci eram as empregadas lá de casa. Quando eu ia pras minhas férias, lá no Ipu, conhecia o pessoal do interior. Mas conhecia superficialmen

te. A í eu fui morar em uma casa de operário. Era um operário padeiro, que era do partido (PCdoB). A  irmã dele era castanheira da Cione (Com
panhia Industrial de Óleos do Nordes
te, empresa especializada na exporta
ção de caju e derivados). Nesse tempo, as maiores greves eram do pessoal da castanha. Castanheiras eram famosas, eram mulheres danadas. Um dia pegaram o Jaime Aquino, dono da Cione, hoje um empresário importantíssimo. Esse Jaime Aquino explorava demais as operárias. Elas ficavam loucas. Era um trabalho maluco, a pessoa fazia quatro ou cinco movimentos ao mesmo tempo. Pedalava com uma perna, fazia um movimento com a outra, um com um braço, outro com o outro (tentando imitar os movimen
tos). Quatro movimentos sincronizados, ao mesmo tempo. As mulheres saíam tudo doidas, né. Além disso, se queimavam todas, se cortavam. Era uma coisa bárbara. E  eu fui morar numa casa dessa. A  dona da casa era uma viúva de um ferroviário de Camocim (município 
a 220 quilómetros de Fortaleza), que tinha participado de greves, um velho comunista de Camocim. Então, esse pessoal me acolheu na casa deles, c eu fui morar lá no Jardim Guanabara. Depois fui -  como é o nome? Iracema? -  pro Jardim Iracema depois (Jardim Guanabara e 
Jardim Iracema são bairros da perife
ria de Fortaleza)* Morei nessas duas casas. Eram casas simples, de chão batido. Pra vocês terem uma idéia, teve uma vez em que tirei vinte bi- chos-de-pé dos meus pés. Eu ainda tinha conservado o visual hippie dos anos 60. Embora eu fosse do movimento político, meu visual ainda era lá de Ipanema, do Leblon, do tempo dos hippies. D o  “ Help!” . E u  andava com essas alpercatas de couro, com uma bolsa de couro a tiracolo, com o cabelo grande, uma calça boca de sino. Era tudo assim. Era uma figura esquisita (risos).

Felipe: N esse contexto, em  que m om ento exatam ente você se m uda pro Recife e é preso pelos militares?
O B : Pois é, aí eu morei nesses... E  namorei uma operária. E  achei o máximo. Namorar uma operária, porra... Eu to um proletário puro, né (risos). E  a pobre, rapaz, era sofredora. Ela tinha 16 anos c já trabalhava na Cione. Nem podia, né. Tinha dois filhos, já tinha dois filhos, eram uns filhos pequenos. A  pobre... E  tinha um terreiro de macumba perto da casa dela. Ela trabalhava e tinha uns troços, desmaiava. Era fome, era sair de madrugada de casa andando a pé lá pra Cione, pela linha do trem. A í, no terreiro, disseram que foi um mau- olhado que botaram nela. Que um cara que era cismado com ela botou um mau-olhado. A í eu conheci um terreiro de macumba, a coisa mais interessante pra mim. Conheci um terreiro de macumba... Conheci tudo, né. Morei, mesmo assim, com o povo pobre. E  vivia vendendo confecçÕes nas portas das casas. Eu tinha um grande contato com o povo, me reunia com as lideranças operárias todas e planejava as greves das fábricas. Era um dos dirigentes da Ação Popular aqui em Fortaleza. Era um operário da Fábrica Santa Cecília (antiga fábrica 
do setor têxtil'), um operário tecelão, eu e o Manoel Dias da Fonseca, irmão da Rosa, que eram a direção da Ação Popular aqui em Fortaleza, nesse tempo. Até que foi preso o Manuel Domingos (Manuel Domin
gos Neto, atual vice-presidente do CN Pq  — Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), depois foi presa a Rosa. O  pessoal que estava próximo de mim foi começando a ser preso. E  eles acabaram sabendo que eu tava aqui, na clandestinidade, que tinha sido cassado pelo (decreto-lei) 
477, não tinha mais podido voltar pra faculdade, nem andava mais na faculdade. Se tornou insustentável
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minha siruação aqui. Aí, nesse tem
po, eu fui deslocado para o Recife. 
Tava faltando dirigente lá, e eu fui 
dirigir. Nesse tempo, da Ação Po
pular, a maioria tinha passado pro 
PC doB, tinha se in tegrado  ao 
PCdoB. Fui morar lá no Recife, 
para dirigir o partido lá. E  aí tam
bém era junto, a classe operária, 
os m ovim entos operários. Fui 
morar cm bairros operários, tra
balhar politicamente com os ope
rários. Só nao fui trabalhar em fá
brica porque a minha condição fí
sica não permitia, senão eu tem  ido. 
Muitos colegas meus foram traba
lhar em fábrica. Conheci o Recife, 
aqueles Abreu e Lima (família de pro
prietários rurais de Pernambuco), 
m aoístas. Aí conheci as catirinas, 
os cavalos m arinhos no meio da 
rua, naquele su bú rb io . A chei 
m aravilhoso.

M ariana: O que é catirina?

O B : E  uma mulher, uma velha 
gráv id a , so rr id en te , com  um 
chicote na mão (personagem dos 
reisados). Que saía correndo atrás 
dos m eninos, feita pelo homem 
de bigode. Catirina é ótimo. E  
o mundo invertido. E  a velhice 
grávida do novo, sorridente, ale
gre. E  o paradoxo. E n tão , eu 
morei esse tempo lá no Recife. 
Lá, realmente eu vivi na clandesti
nidade mais profunda do mundo, 
porque aquele tem po era 
violentíssimo. Pegava professor e 
matava mesmo. E  estava havendo 
a guerrilha do Araguaia (guerrilha de 
contestação ao regime, movidapelo PCdoB 
de 1972 a 1975, com foco às margens do 
rio Araguaia, no sul do Pará). A gente 
tinha por objetivo conseguir pesso
as para mandar para a guerrilha do 
Araguaia, mandar recursos para lá.

Kelly: M as você m esm o, você 
iria?

O B: Não. Eu não iria porque eu 
não tinha mais condição física,

né? Porque tem que ter muito 
preparo físico para ir pra uma 
guerrilha.

K a r o lin e :  A g o r a , tev e  u m a  
prim a su a  que fo i...

O B : Foi a Jan a. Jan a  M oroni 
B a rr o so  (possu ía o codinome 
“C ristin a” na guerrilha). F o i e 
morreu lá. Tem inclusive a des
crição da morte dela no livro do 
Elio G aspari ( “A  Ditadura Escan
carada”, de 2002). Tem a descri
ção da morte dela.

Pedro: O quê que chegava de 
notícia do A raguaia, tanto p e 
lo s m e io s  n o t ic io so s  q u an to  
pelos partidos c lan destin os?

O B : Chegava pela Rádio T ira
na. Todo dia a gente assistia à 
Rádio Tirana e à Rádio Pequim. 
Tu sabe que chegava era ligeiro? 
Tudo o que acontecia lá, a gente 
sabia. A ssim , todo dia tinha es
ses noticiários, a gente ia na rá
dio e ouvia. Claro que só saíam 
vitórias das forças revolucioná
rias, né. O pessoal se lascava lá, 
mas aqui na rádio o pessoal tava 
são.

M ônica: Oswald, e lá cm  Reci
fe, você tinha m edo de ser preso 
de novo?

O B: N o Recife, era muito violen
to. A gente tinha um esquema, a 
gente foi apertando a segurança. 
A gente vivia numa clandestinida
de absoluta, unha outro nome, ti
nha outra identidade, era outra 
pessoa, tinha outra história. Nao 
podia nem namorar. Porque se 
você fosse namorar, tinha que di
zer quem era. Se tivesse mais inti
midade, a mulher ia descobrir, e 
era proibido. Não, não era proi
bido. Mas não dava para namo
rar. As vezes, namorava com mi
litante. Eu arranjei uma namora
da que era de Ação Popular tam

bém, m orei um tem po na H H
mesma casa que ela. Aí, no 
dia que saí da casa... N ão gostava 
dela mesmo! Aí não fui mais na
morar. Mas na rua, ninguém con
seguia namorada. Para vocês te
rem uma idéia, na casa da gente 
só tinha uma pessoa, só uma pes
soa da organização dirigente su
perior que conhecia onde era a 
casa. Nem  conhecia, porque tinha 
ido lá de cabeça baixa. A gente se 
encontrava num ponto, a gente 
marcava um ponto, vamos dizer: 
“Vamos se encontrar ali no quar
teirão do Dragão do Mar. Se ti
ver tudo bem, você vai com um 
pacote na mão. Barra pesada, você 
vai sem nada. Você dá uma volta 
no quarteirão. Em  algum ponto, 
eu vou e lhe abordo” . Aí eu digo 
assim : “ Será que va i ch over 
hoje?” . Sc você disser que vai cho
ver, é porque a barra tá pesada. 
Se você disser: “Não, vai chover 
hoje não” , é porque eu posso  
abordar. Então marcava algum 
horário, com cinco minutos de 
tolerância. Se você não chegasse 
em cinco minutos, é porque tinha 
algum problema. Aí, uma semana 
depois, se encontrava de novo nou
tro lugar, com outra “ alternativa” 
(termo utilizado pelos militantes para de
signar um segundo encontro), outra se
nha, com outras coisas, entende? Era 
uma coisa assim, de um cuidado 
total.

Karoline: Aí te descobriram , né?

O B: Pois é, pois é. Esse único cara, 
que tinha ido lá cm casa uma vez... 
Assim, os dirigentes superiores po
diam localizar os militantes de base, 
os dirigentes inferiores. Mas os de 
baixo nao podiam descobrir os de 
cima. Só que pegaram , lá no 
Maranhão, um sujeito de cima, de 
uma direção regional do Nordeste. 
O cara tinha ido uma vez lá em casa. 
Mas esse cara foi sem cuidado, por
que não sabia. Tinha ido dc cabeça 
baixa. A gente tinha feito um pon-
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to, tinha trazido ele de cabeça bai
xa, mas o cara tinha decorado. E  
ele foi preso lá no Maranhão. Se a 
gente soubesse que ele tinha sido 
preso, a gente teria saído da casa, 
mas a gente não sabia. Em  dois 
dias, tava a repressão lá em casa, 
de madrugada, e cercou a casa. 
N ão tinha como sair mesmo. N os 
com bogós botaram os canos de 
metralhadora, assim (fazendo o ges
to), nos combogós. Aí você tava 
perdido.

F elipe : T o d as as p e s so a s  que 
estavam  dentro da c a sa  foram  
presas?

OB: Nessa casa, moravam eu e um 
casal que tinha uma filha de um mês. 
Por sorte, a Liége, que era a mulher 
do Artur, que morava comigo, ti
nha ido pra Bahia, exatamente para 
levar a filha para apresentar à famí
lia. Então, só estávamos eu e ele em 
casa nesse dia, por sorte. E  aí fo
mos os dois presos.

M ariana: E  aí você não vai fican
do assim , m eio “ psico” , em  ter 
q u e  ter v á r ia s  id e n t id a d e s?  
C om o é você não ter con tato  
com  a fam ília?

OB: Para a família, eu estava mo
rando em São Paulo. Meu pai an
dava por São Paulo olhando pros 
prédios, olhando as ruas, pra ver se 
me via. Menina, às vezes tinha uma 
sensação de solidão muito grande. 
Mas nesse tempo, rcalmente a gen
te tinha tanta certeza do que estava 
fazendo, a gente dnha tanta força, 
que chamava ideológica, nao sei o 
que era. Que eu acho que era um 
pouco ilusória. Ela (Sabrina, há al
gumas perguntas atrás) disse assim: 
“Você diz isso como uma loucu
ra” . E  era. Quer dizer... e é! Hoje, 
pensando bem, era uma loucura. 
Porque eu tinha uma certeza tão 
grande de ter tanta força, de ter uma 
causa que se destinava a conhecer, 
que era irracional. Hoje, distancia

do, olhando sem paixão, você vê 
que... Nesse tempo, cu lhe digo, eu 
não tinha medo nem de morrer. E 
eu sustentava. Passava dias que eu 
ficava assim, numa angústia, numa 
solidão terrível. Mas, noutros dias, 
as coisas iam dando certo, a gente 
ia ganhando pessoas, ia conversan
do. A gente argumentava com uma 
certeza tao grande que ganhava as 
pessoas mesmo.

M ônica: E  n e ssa  outra prisão  
(em Recife), dava pra jogar bola 
na cela, que nem da outra vez?

OB: Dava nem pra ver a bola. Nem 
a prisão. Essa prisão não, essa pri
são já foi no DOI-CODT (Destaca
mento de Operações de Informações — 
Centro de Operações de Defesa Inter
na, órgão repressivo instituído pelos mi
litares), que era um esquema clan
destino. E  a gente foi preso no quar
tel da Polícia do Exército, no Cen
tro do Recife, na Praça 13 de Maio. 
A polícia do Exército era ligada ao 
comando geral da região militar, do 
4o exército de lá. Você viu esse ne
gócio que apareceu agora, sobre o 
Iraque? (imagens queforam veiculadas na 
mídia, em 2004, mostrando o Exército dos 
Estados Unidos maltratando pnsioneiros 
iraquianos de forna cruel, na ocupação nor- 
te-americana no Iraque) Aquele povo 
todo nu, amarrado? Era daquele jei
to. E  a pessoa, o preso era todo 
encapuzado direto. Aquilo não é uma 
coisa nem de hoje, nem é uma coisa 
por acaso. Aquilo é sintomático da CIA 
(Central IntelBgenceAsgncy, asfnáa de espiona
gem e investigação norte-americana), que faz 
aquilo. E  fez, sempre fazia e faz no mun
do inteiro daquele jeito. Era uma coisa 
que, quem dirigia, eram altos graduados, 
era general, coronel. No mínimo, coro
nel. Aquilo era uma técnica de extorsão 
de informações, de desmoralização, de 
destruição de pessoas, que eles estudam 
cientificamente. Têm academias para 
preparar as pessoas.

Karoline: Você falou algum a coi
sa, confessou algum a coisa?

OB: Eu passei 23 dias enganando eles. 
Porque primeiro, se não falar nada lá 
morre, né? Eu tava preparado para 
morrer. Pra quê eu tava preparado? 
Eu tava preparado para enfrentar as 
torturas, não dizer nada. Ou dizer 
coisas evasivas, que não levassem a 
nada. Que, quando eles descobrissem 
que eu tava mentindo, me matassem. 
Pronto, eu morria, em cinco dias. O 
problema não era isso. Você se lem
bra da eternidade? Pois é. Você podia 
passar uma eternidade sendo tortu
rado nas mãos deles.

Karoline: Aquilo aii foi um a eter
nidade...

OB: É. Quer dizer... Ali não era uma 
coisa de morrer logo. Não morria, 
entende? Então, foi muito diferente, 
muito diferente do que eu estava es
perando, para o que cu estava prepa
rado. Eles passavam meses com a 
pessoa, torturando e fazendo o que 
quisessem com as pessoas. Ou desa
parecia aos poucos, ou não desapa
recia. Ou ficava louco e saía pelo meio 
da rua. Não era essa coisa “ou diz ou 
não diz e morre” não, entende? E 
uma coisa demorada.

Pedro: Você ficou com outros pre
sos políticos ou era completamente 
isolado?

O B: Pouquíssimo. Era uma cela, 
mal dava pra você ficar deitado no 
chão. Era uma cela de chão de ci
mento grosso. Uma luz sempre ace
sa, fechada totalmente. Só tinha um 
lugar para botar uma bandeja com 
comida por baixo e um buraco que 
eles abriam pra ver a cara da pessoa.

Felipe: E m  algum  m om ento de 
sofrim ento m aior você pensou  
em abandonar su as convicções?

OB: Nao. O que me salvou foi a 
loucura. Para vocês verem como 
é que é. Eu escrevi até uma peça 
agora, chamada “ Dormir, Talvez 
Sonhar” (texto que ainda não havia
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sido montado e encenado até a realiza
ção da entrevista) , que é sobre isso. 
Você fica em um dilema: ou você 
morre moralmcntc ou fisicamen
te. E entre morrer e morrer. E  en
tre morrer e morrer, não tem op
ção, não é? Se você abre, você se 
aniquila como pessoa. Se você nao 
abre, eles lhe matam. E aí? Que c 
que você faz? Qual 6 a resposta? 
(silêncio) Só tem uma saída, um 
ponto de fuga: é a loucura. E  você 
ir para outra realidade, romper 
com essa realidade aqui e entrar 
noutra realidade. Isso  é feito in
conscientemente. É  uma defesa da 
pessoa. A pessoa é jogada numa 
situação extrema, que nao tem sa
ída. O inconsciente da pessoa cria 
uma saída. A saída, o que é? E  
você desconhecer essa realidade e 
criar outra.

M ônica: E  com o cra e ssa  ou 
tra realidade?

O B: Eu passei 23 dias sustentan
do uma história. Eu disse: “ Meu 
nome é tal e cu fazia isso, isso, isso 
e isso. Só conhecia esse aí” . Não

levava a nada, não prendiam nin
guém. Eu tinha um ponto na rua. 
E les me levaram duas vezes na 
rua, (para) fazer ponto. Eu tinha 
dito: “ Não, eu digo, eu digo!” . E  
não dizia, né? Primeiro, eu resisti, 
esculhambava eles, pau, pau, pau, 
pau. Aí depois eu disse: “Ah, tá 
bom, eu digo!” . E  disse tudo men
tira, né? Criei ficções, criei um pon
to: “ Daqui a cinco dias eu vou ter 
um ponto, com a alternativa de
pois de dez” . Ó, já ganhei 15 dias 
aí, né? Eu ia pro ponto, nao acon
tecia nada, porque eu tinha dito 
tudo errado. Não tinha esse ponto, 
mas eles acreditavam, mobilizavam 
não sei quantas viaturas, não sei 
quanta gente. Armavam uma con
fusão monstra. E  eu, todo quebra
do, na rua. Aí eu botava a culpa ne
les. “ Eu todo machucado, todo 
cheio de cortes, todo esculhamba
do. Como é que ele ia... Claro que 
ele nao me abordou” . Mas tem a 
alternativa. Depois de dez dias, a al
ternativa nada, de novo. Aí, depois 
de 23 dias... Os caras faziam umas 
reuniões de avaliação. O cara che
gou pra mim e disse: “ Olha, nós fi

zemos uma reu
nião dos douto
res” . A gente ti
nha que chamar 
eles de douto
res, dou tor 
“ nao sei o quê” . 
E  não via nada, 
era o tem po 
todo com capuz 
na cabeça. I^eva- 
va choque, leva
va pancada. 
Tudo com ca
puz. N ão  via 
ninguém, só o 
carcereiro mes
mo, na hora em 
que abria... Aí, 
depois de 23 
dias, eles fizeram 
um balanço e 
viram  que eu 
não tinha dito

nada -  porque eu não tinha 
dito nada, porque eu não ti
nha levado à prisão de ninguém, 
não tinha dado nenhuma informa
ção que levasse... Não adiantava 
nada. Tava enganando a eles. “E  
nós tamo puto. E , seguinte, sabe
mos hoje que você sabe disso, dis
so, disso e disso” . Porque o cara, 
que tinha levado à minha prisão, 
decodificou um livro todinho, um 
caderno cheio de informação. Os 
caras sabiam que eu sabia dc não 
sei quem, nao sei quem, não sei 
quem. E que eu era o único cara 
que sabia dessas pessoas, que era 
dirigente. O cara tinha todas as in
form ações sobre mim, quem eu 
sabia, quem eu podia derrubar. Aí 
eu: “ Porra!” . E  ele disse pra mim:
“Você vai ter que dizer isso, se
não vai morrer” . Fizeram uma se
ção de tortura muito bala c me 
botaram pra cela. Só que, quando 
cheguei na cela, continuei a ouvir 
a voz deles perguntando: “ E  não 
sei quem? Onde é que tá?” . Era do 
(Manoel) Fonseca, né, que eles es
tavam atrás, que eles estavam in
sistindo. Aí continuei a ouvir a 
voz. E  eu respondia. Tinha uma 
rac h ad u ra  na p a re d e ...  “ P ò , 
deve ter um auto-falante aqui, 
um n egócio  n essa  rachadura, 
que eles estão se comunicando co
migo, que eu tô ouvindo essa voz” .
Eu ficava ouvindo a voz e res
pondendo àquela voz. E  aquele 
in ter r oga tório, aquele interrogatório...
Até que eu notei que eu estava tão exausto 
que não estava mais abrindo a boca. Eu 
respondia só no pensamento e eles 
continuavam falando, como se esti
vessem ouvindo meu pensamento.
Eu digo: “ Porra!” . Eu tinha lido um 
livro de uns espiões lá da China, que ti
nham botado um chip na cabeça do 
cara. E  o cara se comunicava por esse 
chip. Eu disse: “Botaram um chip 
na minha cabeça, tão lendo meu 
pensamento” . Aí estava a loucura, 
né. Já  estava louco. Eu disse assim:
“Agora, para eu nao me entregar, 
eu tenho que nao pensar” . Como é

Oswald BarrOSO \fo!a e arte s o ^ ^ K r c H e s t S
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V»rtn c artit soti um nltiar cantnstndor

que você não pensa? “Tenho que 
ocupar a minha cabeça com ou
tras co isas” . Com ecei a cantar 
música. O engraçado era que eu 
só cantava música de roda, de in
fância. Eu cantava e pulava, can
tava e pulava para não pensar. Não 
pensar o nome das pessoas nem 
onde eles estavam. Comecei a fa
zer isso. Aí o carcereiro: “ Que es
culhambação é essa aqui?” . E u  
continuava. Eu sei que, daqui a 
pouco eu estava tão exausto que 
caí, de exaustão, e comecei a pen
sar. Eu pensei nos nomes das pes
soas, pensei nos lugares. Aí os ca
ras iriam dizer: “Pronto, é isso que 
a gente queria saber. Você entre
gou m esm o!” . Fiquei revoltado, 
tinha entregue todo mundo. Eu 
disse: “ Cara, agora tó perdido por 
um, perdido por dez” . Comecei 
a esculhambar com os caras: “Seus 
filhos da puta! Vocês colocaram 
um chip na minha cabeça! Vocês 
leram meus pensamentos, e cu tive 
que entregar as pessoas! Me des
truíram ! Q ueria ver vocês no 
Araguaia, com uma metralhadora 
na mão, o que é que vocês fariam! 
Vocês são um bando de filhos da 
puta!” . Eu esculhambava com os 
caras, e chegava o carcereiro: “ Que 
esculhambação é essa aqui? O que 
você tá fazendo aqui?” . Aí me le
varam lá pra dentro, me deram 
uma pisa. E  eu voltei, continuei 
com aquela confusão. Porque eu 
tava perdido, né? Então, eles mu
daram de tática, viram que eu tava 
louco. Eu tava louco. “ Não, mas 
diga aí só pra constar, não vamos 
mais prender ninguém não” . Aí eu 
disse: “ É, já que os caras já sabem, 
vou dizer” . Aí disse. Só que esses 
caras já deviam ter saído de casa, 
já tinham feito dois pontos comi
go, eles não podiam ficar mais em 
casa. Eu dei a informação. É  tan
to que eles foram lá e os caras ain
da estavam em casa. Eles estavam 
em casa. Mas os caras nem fica
ram com raiva de mim, porque 
eu dnha tido dois pontos com eles,

tinha passado 15 dias sem encon
trar com eles e era pra eles terem 
se picado há muito tempo. E  eles 
não se picaram. Eles não ficaram 
com raiva de mim, disseram que 
não estavam mais aguentando a 
clandestinidade, que estavam que
rendo se entregar mesmo.

Kelly: M as eles estão vivos?

O B: Tão. Um foi secretário de 
Saúde...

Pedro: Você já encontrou algum  
torturador, a lgu m a p e sso a  do 
D O I-C O D I depois?

OB: Não, porque eu nem via a cara 
deles, né, cara. Eu só me lembro 
do dia em que eu fui tirar umas fo
tos, pra ser identificado em não sei 
o quê, fazer a ficha. Era assim, 
como se fosse uma areazinha, den
tro de um prédio. Essas áreas inter
nas, né? E  tinha um cara que ia tirar 
fotografias. Veio um sujeito que de
cidiu tirar o capuz da minha cabe
ça, e vi o sujeito, assim. Eu me lem
bro que ele era baixinho, devia ter 
uns 65, 60 anos. Baixinho, de cabe
ça raspada e com um boné. Parecia 
boné de Pablo Neruda (poeta chile
no morto há 30 anos, autor de “Ode a 
Stalingrado” e “A  canção da festa”, 
entre outros). E  ele disse: “Você é um 
traidor da pátria!” . E  me esculham
bava. Aí eu disse algo assim: “Um 
cara desse tamanho, dando uns gri
tos desses pra cima de mim?” . Eu 
comecei a achar graça do cabra! (ri
sos) E  ele dizia umas coisas tão ma
lucas. Eu lá me achava um traidor 
da pátria, entregando o Brasil aos 
verm elhos, nao sei o quê das 
criancinhas? Eu disse: “Esse cara é 
um louco!” . Eu começava a achar 
graça do cara. E  aí é que o cara fi
cava furioso mesmo. Pegou aqui no 
meu pescoço, queria me estrangu
lar. Aí eu: “Não, que é isso, não 
estrangule eu não!” (risos) Muito 
louco, né? Muito louco. Eram uns 
caras fanáticos e loucos mesmo.

Esse cara, no mínimo, era um ge
neral aposentado, coronel aposen
tado, reformado. Eu só vi esse cara, 
nunca vi nenhum outro. A gente não 
via nada. A gente ficava dentro des
sas celas e depois ia para a sala de 
tortura, encapuzado. Então, não via 
nada. Ficava não sei quantas horas 
pendurado, para a tortura. Ficava o 
dia todinho pendurado na ponta do 
pé, algemado, com as pernas pra 
cima. As cuecas estavam tao rasga
das, que era nu. Todo mundo que 
passava, dava um murro na sua bar
riga. Você ficava assim, esperando 
a qualquer momento levar um mur
ro na barriga. Não sabia nem que 
horas ia levar.

Mariana: Você ficava em  pânico?

OB: Hein? Em pânico? Rapaz, eu 
não tô lhe dizendo! Até que eu en
louqueci. Aí entrei nesse processo 
louco e tal. Mas até aí eu, nesses 23 
dias que... Eu tive medo, eu tive 
medo de morrer. Aí eu fiquei apa
vorado. Eu disse: “ Pô, eu vou mor
rer” . Eu estava com medo da tal 
eternidade. Mas antes eu não tinha 
medo não. N os primeiros dias, eu 
enfrentava mesmo.

L o re n a : O sw a ld , co m o  vo cê  
con segu iu  p a ssa r  por isso  de
p o is, com o retom ou su a  vida?

OB: E u ainda passei quarenta e 
tantos dias lá. D epois disso, eu 
passei ainda vinte e tantos dias. Até 
que, um dia, tiraram a gente de lá. 
O pai desse cara que foi preso co
migo conhecia um cara da Polícia 
Federal. E  saí de lá. Fui para o 
Corpo de Bom beiros, consegui
ram que a gente ficasse nos bom 
beiros, não fo sse  pra (ilha de) 
Itamaracá. Meu colega ficava em 
uma cela e eu, noutra. Mas na hora 
do banho de sol, a gente se en
contrava. A gente não tinha con
tato com a família, não tinha nada. 
Aí cu dizia: “ Cara, não fale comi
go  não, que tudo o que você fala
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com igo, os caras tão vendo na 
minha cabeça” . E  ele achava que 
era verdade mesmo! (risos) Ele não 
falava nada comigo, ficava com 
um m edo dan ado tam bém , o 
pobrezinho (risos). Também esta
va com um m edo danado. D e
pois de muito tempo, três meses, 
a gente teve contato com uma 
ad v o g ad a , d o u to ra  M ércia 
Albuquerque, que morreu um dia 
desses. Uma pessoa extraordiná
ria. O pessoal de Recife tinha 
medo, pensava que ela era da po
lícia, porque era a única que tinha 
coragem de ir pros presídios e so
correr os pobres dos presos que 
estavam lá. E  eu disse pra Mércia, 
contei essa história de que estavam 
lendo a minha cabeça. E  ela disse: 
“ Não, eu acho que não existe isso 
não. Nunca ouvi falar nisso, de te
rem botado chip na cabeça. Isso 
é muito esquisito, não tem isso 
nao” . Q uando eu consegui ter 
contato com a família, o pessoal 
achou que não tinha esse negócio 
de chip. E  era louco. Como é que 
iam botar um chip na cabeça? Diz 
que tem agora, esse negócio de 
chip, né? É. Nem sei se nessas es
pionagens tem negócio de chip... 
Aí veio um psiquiatra, que era li
gado à minha família. Veio con
versar comigo. Ele me convenceu, 
me deu um tratamento de choque. 
Ele disse: “ Ora, rapaz! Você tá 
com pena de você? Você acha que 
ia derrubar o governo, fazer uma 
revolução, e eles nao iam fazer 
nada? N ão tenha pena de você 
não! Você não é um pobre coita
do nao. E  negócio de chip não 
existe não! Que besteira é essa, de 
estar querendo justificar você ter 
entregue os outros? Com esse ne
gócio de chip? N ão existe isso não, 
rapaz, se toque!” . Ele me deu um 
tratamento de choque. Aí eu me 
toquei, né, cara. Pô, tenho mais é 
que me tocar mesmo! Ele me deu 
um rem édio pra eu conseguir 
dormir. Porque eu nao sabia se 
estava acordado ou dorm indo.

Assim, era uma loucura total. Eu 
via, eu ouvia. Olha, eu conversei 
com Mao Tsé Tung, cara. Eu via 
coisas, falava com pessoas, falei 
com esse meu tio, que aparecia na 
janela e conversava comigo. Eu 
não sabia o que era verdade e o 
que não era. O que era realidade e 
o que era mentira. Esse negócio que 
o Frei Tito (falecido em 1974> Frei Trio 
de Alencar Uma lutou contra a ditadura 
militar e foi torturado durante três dias 
ininterruptos pelo ex-chefe do Departa
mento de Ordem Política e Social, Sérgio 
Paratihos Fleuty) teve, de ficar ouvin
do Fleury lá na Europa, cu ouvia. 
Eu ouvia e via, eu ouvia e via. Não 
sabia se estava dormindo ou acor
dado, se aquilo era sonho, se era 
verdade, se era delírio. Eu confun
di tudo. Agora, quando ele deu 
esse tratamento de choque, aos 
poucos eu fui me tocando, enten
deu? E  fui vendo que isso era um 
absurdo. Descobri que, através do 
sonho, você pode se curar. N o so
nho, eu dizia: tcVou sonhar com esse 
negócio. E  agora eu tô sonhando” . 
Aí eu intervinha no sonho, entende? 
N o sonho, eu vencia o inimigo. 
N o  sonho. Eu fui limpando mi
nha cabeça. Eu puxava o sonho 
sobre essas coisas e, no sonho, 
eu enfrentava.

M arian a : M as no son h o  dor
m indo ou no sonho de v igília?

OB: Dormindo. Mas tem um mo
mento em que você vai dormindo, 
que você começa a pensar... Se você, 
quando começar a dormir, tiver 
pensando naquilo, você sonha com 
aquilo. Aí eu consegui fazer assim. 
E u  pensava naquilo, prolongava 
meu sonho com aquilo. No sonho, 
eu tinha consciência de que tinha que 
vencer o inimigo e vencia. Então, 
fui vencendo. Foi nesse processo de 
sonho que fui limpando a minha 
cab eça , lim p an d o , lim pan do. 
D e p o is , quando eu saí de lá, 
depois de nove m eses, eu já ti
nha limpado quase tudo.

M ô n ic a : Q u a n d o  v o cê  
saiu  de lá, você veio para 
F ortaleza?

OB: Foi, eu tinha limpado quase tudo.

Pedro: D e que form a a loucura 
fez você revisar as coisas que leu 
sobre m arxism o, sobre a luta ar
m ada com o solução fácil para a 
m udança do m undo?

O B: A loucura veio mc ensinar so
bre o ser humano. Sobre a mente 
humana, sobre a subjetividade, so
bre a importância de discutir essas 
questões. Que não é só política e 
economia que são importantes. Que 
é esse mundo mais misterioso, mais 
profundo, muito mais interessante. 
A loucura e o sonho me ajudaram 
a descobrir isso. Mas essa questão 
de rever, eu fui rever essas coisas 
quando viajei pela Europa. Tive 
mais informações sobre o que era 
o regime. O da União Soviética, 
eu já sabia que era um engano. 
Depois, soube o que era o da Chi
na, o que era o da Albânia. Sobre o 
que era o Muro de Berlim. Fui até 
Berlim, conheci lá a Alemanha Ori
ental. Aí foi que fiii entender que aqui
lo era furado, que não era por ali. E 
hoje, eu entendo que o problema é 
que não tem coisa mais parecida com 
o capitalismo que o socialismo. Não 
tem coisa mais parecida com o soci
alismo e o capitalismo que a USP 
(Universidade de São Paulo). Que é a 
racionalidade positivista da ciência 
da economia, que o mundo se rege 
pela economia. Que, mudando a 
economia, muda o mundo. Isso é 
balela! Eu fui compreender que o 
problema humano é muito mais 
profundo, muito mais constante, 
que o problema do homem é ser 
contraditório, problemático por na
tureza. Que o que você pode é me
lhorar um pouco. Que o mundo 
tem esse elemento da violência, da 
dominação e do autoritarismo den
tro dele, entende? Que ele tem ele 
mentos de generosidade, mas que
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Oswaldl
Viria c arte sol» um olhar nomcsiarior

você também tem que combinar 
o individual com o coletivo, não 
pode ser tudo coletivizado. E  
com o a China está fazendo. A 
China é um país de sábios, não é? 
Eu acho que a China conseguiu 
superar esse período e com pre
ender que é na combinação de ele
mentos da solidariedade, da coo
peração , com  elem en tos da 
competitividade e do individualis
mo, o equilíbrio entre essas duas 
coisas é que pode gerar uma soci
edade mais interessante. O ser hu
mano traz dentro dele todos es
ses elementos contraditórios. O 
que você pode é m elhorar um 
pouco o ser humano. Mas tem um 
elemento de violência, de opres
sor, dentro do ser humano, que 
tem que ser domado, controlado, 
tem que ser sublimado. Isso  vai 
ser sempre assim, isso foi sempre 
assim.

Dellano: E  essa  sua reflexão aju
dou a transform ar a sua atuação 
posterior à prisão? N o  caso , me 
parece que você se voltou m ais 
para o lado cultural m esm o...

OB: Totalmente, né? Eu voltei para 
as minhas origens. Quando eu saí 
da prisão, eu entrei na literatura de 
novo, comecei a pintar, comecei a 
desenhar. Na prisão, eu já desenhava 
e pintava. Eu ganhei vários prémios. 
E  me liguei aos movimentos cultu
rais. Criei um movimento chamado 
“Urubu” (grupo literário que reuniu es
critores como Adriano Espínola e ou
tros em meados dos anos 70) e come
cei a descobrir as pessoas do povo, 
do interior, a cultura popular.

Aline: Então a cultura era um a for
ma de desviar essa militância po
lítica, que passou  a ser através da 
cultura, nao é? Tentar mudar...

O B: Tentar mudar, mudando a 
subjetividade humana. Ou interfe
rindo na subjetividade humana. Fa
zer essa revolução cultural logo des

de agora, tentar fazer essa que eu 
achava ser a grande questão, que era 
mudar as mentalidades.

M ônica: Você procurava fazer 
isso  no Grita (Grupo Indepen
dente de Teatro Amador)?

OB: Quando eu entrei, no come
ço do Grita (criado em 1973por José 
Carlos M attosque dirigiu o grupo até 
1983, quando faleceu. Nesse ano, 
Oswald, que era membro desde 1976, 
assumiu a direção), estava interessa
do em fazer um grande teatro, de 
grande qualidade estética. Tanto 
que a primeira peça foi uma peça 
ex isten cialista , “ C alígu la” , do 
Albert Camus (escritor argelino, um 
dos principais nomes do existencialismo, 
que rompeu com a esquerda francesa por 
se opor a Stalin). E  quando eu en
trei, comecei a puxar para essas 
questões sociais, para as questões 
do povo, populares. A primeira 
peça que a gente fez comigo foi 
“ Morte e Vida Severina” (texto do 
poeta João Cabral de Melo Neto, mem
bro da Academia Brasileira de Letras, 

falecido em 1999). E  o Grita puxou 
muito por isso aí, né? Eu tinha esse 
conhecimento que eu travei com o 
povo. Eu estava vendo esse filme 
do Che Guevara, “ Diários de M o
tocicleta” (longa-metragem do diretor 
brasileiro Walter Salies, lançado em 
2004, centrado na viagem realizada por 
Ernesto Guevara e Alberto Granado 
pela América Latina, a bordo de uma 
motocicleta). Como foi importante 
ele ter conhecido o povo, não é? 
Ter tido contato com as pessoas 
humildes, os pobres. Os desvali
dos, como ele diz. E  como criou 
um laço de amizade, de amor. O 
gran de ganho m eu d e ssa  
militância política foi isso, princi
palmente. Não foi nem o lado intelec
tual, porque, na verdade, eu li uma litera
tura pobre. Eu li uma literatura de jar
gões e formas feitas. Foi o contato que 
eu tive com os operários, com os traba
lhadores ambulantes, com o povo. E  
ter morado com ele e ter conhecido a

cultura dele, isso foi fundamental. Vi que 
existia uma força, uma riqueza muito 
grande nessas pessoas vividas. Isso eu con
tinuei. Eu sou, acho que sou, tento ser 
fiel até hoje.

Luciana: Você levou suas influ
ências políticas pro seu teatro, 
posteriorm ente?

OB: E, políticas e humanas. A gen
te fez “ Morte e Vida Severina” e 
achava que era o máximo. Só que a 
gente começou a levar para as fa
velas, até para lugares onde tinha 
catadores de siri, por exemplo, e eles 
nao se identificavam com a cena. 
Eles não conseguiam entender a lin
guagem do João Cabral. E  pra mim 
era o máximo, né? João Cabral pra 
mim era o máximo, até hoje, de po
esia no Brasil.

Patrick: Você falou que nunca 
teve nenhum bloqueio, que você 
em  m om ento algum  se sentiu 
in capaz de escrever. Pelo que 
você está  contando, você acha 
que talvez não consiga, não tem 
certeza ainda se você tem capa
cidade de escrever teatro, porque 
o povo não entende. Você falan
do nisso...

OB: E  o povo de teatro que não 
entende.

Patrick: Ah, o povo de teatro.

OB: É  o povo de teatro, é. É  o 
povo de teatro que eu acho que não 
entende muito. Eu escrevi algumas 
peças e fiquei abismado com os co
mentários que fizeram. Por exem
plo, o Festival de Guaramiranga (Fes
tival de Teatro de Guaramiranga, rea
lizado uma vez por ano na cidade ser
rana de Guaramiranga, no Ceará). Eu 
escrevi uma peça, “ Corpo Místico” , 
era sobre o Padre Cícero, o mila
gre de Juazeiro. A mulher, Silvana 
Garcia (professora da Escola de Co
municação e Artes da USP), que é 
uma mulher lá da USP, importan
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tíssima lá, disse: “ Mas o quê que você 
quer dizer com isso, você é religio
so?” . Cara, eu disse, porra, eu fiquei 
assim, caiu meu queixo. Que diabo 
é isso que essa mulher...

Patrick: Você acha que o teatro 
nào é eficaz para transmitir men
sagem  para o público ou para a 
crítica?

O B: Eu acho o seguinte: o públi
co é ótimo. Nunca tive problema 
com público. As minhas peças 
sempre foram muito bem aceitas 
pelo público, principalm ente o 
público popular. E ssa  primeira 
peça que a gente fez... A gente viu 
que “ Morte e Vida Severina” não 
funcionava. A gente criou “ O Rei
no da Luminura ou A Maldição 
da Besta Fera” (os textos dessa peça 
sao do próprio Oswald), que era con
tando uma história semelhante, 
mas na linguagem do cordel m es
mo. N a linguagem dos reinos en
cantados, do romance de cavala
ria. Cara, funcionou muito bem.

M ônica: E  ainda hoje você acha 
que funciona? Ainda é isso  que 
você b u sca  com  a su a lin gu a
gem  no teatro?

trabalhar com formas. Não só for
mas literárias, como formas plás
ticas. Por exemplo, eu nào sei pin
tar, mas eu trabalho a cena. Por 
exem plo, nesse Festival de 
Guaramiranga, a mulher teimou 
comigo, a mulher não entendeu, 
pensou que eu era um fanático de 
Padre Cícero. A mulher pensou 
isso porque eles têm uma visão 
positivista, racionalista. Eles não 
conseguem perceber a subjetivida
de, o imaginário, o sonho, o delírio. 
Nào conseguem. Aí eu sou a favor 
do Caetano Veloso, ó. N ào tem 
nada m ais parecido do que 
Fernando Henrique (Cardoso, ex-pre- 
sidente do Brasil) e Lula (atualpresiden
te da República), tudo é da USP. Tudo 
é da USP. A USP é muito boa, mas 
tem essa racionalidade positivista, 
sabe? Esse cientificismo economis
ta, economicista. Que acha que tudo 
se resolve pelo plano da finança. 
Não é, eles nào ficam aí tentando 
consertar a finança do Brasil, por
que depois tudo se resolve a partir 
disso? E  isso. E  é a mesma coisa 
do Fernando Henrique, essa coisa 
da finança que determina o mun
do, que é a economia, o equilíbrio 
das contas, um papo assim, esse 
mesmo papo. Eu escrevi um livro,

Qswalti BaiTOSO vttia e arte sou um ofhar comestador

“ Romeiros”  (uma coletânea so
bre a religiosidade popular; lançada 
em 1989 pela Secretaria da Cultura e 
Desportos do Ceará), que é um pouco 
mergulhando nesse universo dos 
romeiros. E  comecei a entender que 
nao se tratava de ignorância, nào se 
tratava de fanatismo. Se tratava, ao 
contrário , de um im aginário 
riquíssimo, milenar, sofisticadíssimo, 
sutil, que só quem entende é quem 
vive, quem penetra profundamente 
nisso. Um intelectual da USP não 
entende nunca, nunca isso. Ele mor
re doido e acha que isso é... Aqui 
teve esse debate (realizado em 2004, 
no teatro Boca Rica) sobre Artaud 
(Antonin Artaud, leatrólogo e estudioso 
do teatro, falecido em 1948. Entre suas 
temáticas, destacam-se discussões sobre a 
loucura e a revalorização do corpo, desen
volvendo uma poética de “desconforto "  so
cial) e Delcuze (Gilles Deleu^e, filósofo 

francês morto tm 1995), em que veio aque
le cara francês (Camille Dumoulié) aqui fa
lar. Eu falei ligando a questão do teatro 
com Artaud, Nictzschc (Friedrich 
Niet^scbe, filósofo prussiano, crítico mordaz 
do radonaUsmo ocidental), Deleuze, nào sei o 
quê. E  bote i o Padre Cícero... Nem (foi) 
o Padre Cícero, (foram) os romeiros do 
Padre Cícero. Aí, no fim, o cara 
disse: “ Mas nào entendi, como é

O B: E, mas hoje eu tenho 
uma pretensão m aior, não 
apenas de comunicação para 
o público popular. Tenho 
uma pretensão (nesse tempo 
eu já tinha um pouco, mas cu 
tenho mais, cada vez mais), um 
compromisso com a própria 
linguagem, de criar a lingua
gem nova, cada vez mais so
fisticada. Sou capaz de pas
sar rrês, quatro, cinco dias, tra- 
balhando uma e stro fe  de 
uma poesia. Botando palavra, 
tirando, botando, experimen
tando daqui pra baixo, de 
baixo pra cima, rodando pra 
cá, pra lá. Isso me dá um pra
zer, eu perco a idéia do tem
po. Na verdade, eu gosto de
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que você mistura Artaud com Pa
dre Cícero?” . Ele disse: “Porque 
Padre Cícero era um homem da 
Igreja, da hierarquia, era um ho
mem dom inante” . “ Mas era um 
dissidente, era um herético. E  eu nào 
falei do Padre Cícero, falei dos ro
meiros, eu falei de outra coisa” 
(exaltado), entende? Ele não enten
de, ele não consegue compreen
der.

Karoline: M uito provavelmente 
ele nunca viu um a seca na vida.

O B: E  nunca nem viu uma roma
ria de Juazeiro, nunca foi, entende? 
Eles não sabem trabalhar com esse 
mundo do imaginário, essa subjeti
vidade. E les só sabem trabalhar 
com esse mundo das contas, de dar 
certo, do dois e dois são quatro. Eles 
não sabem que dois e dois nunca 
são quatro. Dois e dois não são quatro. 
Porque se juntar nós dois aqui com eles 
dois, nào ficam iguais de jeito nenhum. 
Então dois e dois não são quatro, eles 
não entenderam isso. Que dois e dois 
não são quatro. Eles ainda acham que 
dois e dois são quatro, entende? Isso é 
que é o problema.

Mônica: Para trabalhar com  essas 
temáticas é importante também a 
p esqu isa  que você faz, né? E u  
queria saber com o é que a sua 
pesquisa sobre rcisado interfere no 
seu fazer teatral, do ponto de v is
ta da a tu aç ão  do s a to re s , da 
su a  d ireção , do  texto .

O B: Eu compreendi o seguinte: 
o teatro ocidental foi, por muito 
tempo, dominado exatamente por 
e ssa  m esm a m en talidade 
racionalista-positivista, que queria 
fazer uma coisa do real. E  fize
ram um teatro que queria imitar a 
realidade, que queria se passar pela 
realidade. Quis ser muito basea
do na ciência, na Psicologia, sabe? 
N a Antropologia, na Sociologia, 
em um bocado de “ gia” , enten
de? E  esse teatro foi dominado

por isso. Mas existia, antes disso, 
um outro teatro, que era o teatro 
tradicional, que persiste no Orien
te, persiste na Ásia, persiste na 
África e que ainda persiste no Bra
sil. N ão é esse teatro de palco ita
liano, esse teatro de “ senta' c le
vanta” , de sala de visita, que tem 
aquelas poltronas, aqueles caras 
sentando e dizendo aquele texto. 
Era um teatro primordial, um te
atro de uma sociedade em que 
homem e natureza ainda não se 
separaram. E  esse teatro existe no 
Brasil. A gente não precisa ir para a 
Ásia, como os europeus precisam. 
Nem para a America Latina. A gente 
já está nela. Então, eu percebi que a 
gente tinha que reaprender o teatro 
com esses reisados. E  isso me influ
encia, me influencia absolutamente. 
Porque, no começo, a gente usava 
essa coisa da cultura popular mais 
com o um meio para chegar ao 
povo. Depois a gente foi compre
ender que a gente tem que apren
der com esse teatro do povo. E  
aprender não a mensagem social, 
política. É aprender a linguagem.

D ellano: E m  que m om ento da 
su a carreira se deu essa  ruptura?

O B: Rapaz, o Grita foi muito isso. 
O Grita foi de 1973 a 1993, foi uma 
busca de um teatro popular-políti
co, entende? Teve a primeira fase, 
que foi dirigida pelo Zé Carlos (José 
Carlos Mattos), que era muito base
ada no Boal (Aagasto Boal\ teatrólogo 
carioca nascido em 1931. Parte de sua 
obra transformou o espectador em ele
mento ativo do espetáculo), muito ba
seada no Paulo Freire (falecido em 
1997, o escritor baseou sua obra em 
im a metodologia de “subversão” à or
dem instituída, criando a Pedagogia do 
Oprimido), muito baseada nessa coi
sa desse teatro que incluía a platéia, 
que influenciava as pessoas direta
mente para levar um pensamento, 
uma mensagem. E  usava a lingua
gem da cultura popular. Depois en
trei num período que eu trabalhei

muito com Brecht (Bertolt Brecht, fa 
lecido em 1956, em seus textos para o 
teatro, se dispunha a modificar o mun
do, um esforço para a desalienaçào do 
homem. Focava sua expressão na men
sagem, não na interpretação das perso
nagens), que cra mais um teatro para 
fazer as pessoas pensarem do que 
mesmo movimentar fisicamente as 
pessoas. Mais pra fazer, vamos di
zer, movimentar o cérebro. Tam
bém o teatro brechdano era um te
atro muito funcionalista, muito ce
rebral. E  aí, nessa nova fase, do gru
po Boca Rica, de 1995 para cá, é 
que há um teatro em que a gente se 
aproxima do popular. N ão mais 
para levar mensagem ou para levar 
cultura ou esse tipo de coisa, mas 
sim, para se aproximar do popular 
para reaprender a fazer teatro. Com 
esse teatro popular tradicional, 
não é? Então, é como eu estava 
falando, é uma linguagem do tea
tro, de presentificação. Porque o 
reisado c um acontecimento úni
co. Eles não ensaiam para fazer, 
nem repetem. Uma coisa nao se 
repete. E  um teatro onde as coi
sas acontecem naquele momento 
como uma coisa única. E  é onde 
se instala uma outra realidade, que 
não essa realidade cotidiana. E  
uma realidade da poesia, uma re
alidade da arte. Realidade do ma
ravilhoso, né? Quando se instala o 
reisado, aí está uma sociedade de 
reis. Aquele cara não é aquele ro
ceiro, aquele é um rei que está ali. 
E  está mesmo. E  muito baseado 
na umbanda, no candomblé, na 
macumba. Aquelas entidades se in
corporam nas pessoas, aqueles per
sonagen s se incorporam  e se 
presentificam ali. E  ali é um fato 
único. Agora a gente está fazendo 
essa peça sobre o Caldeirão (movi
mento messiânico liderado pelo Beato José 
Lourenço no interior do Ceará, na pri
meira metade do século X X ), que é 
uma peça que a gente está chaman
do “ teatro de ocupação” . Como é? 
Entram esses carros -  não tem es
ses carros desses catadores de lixo
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que andam pela rua? Vamos dizer, 
chegam dois carros daqueles, enor
mes, sobem por essa rampa e atrás 
vem, vamos dizer, uma fusão de 
Caldeirão, catador de lixo e MST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra). Entende? Aí a gente instala 
uma invasão, uma ocupação nesse 
espaço aqui. E constrói uma festa e 
constrói uma vida. Depois há uma 
destruição e depois uma ressurrei
ção, mas a gente envolve essa pla- 
téia nisso, nessa ação. A gente faz 
com que essas pessoas participem e 
tenham a sensação do presente. E  como 
se você tivesse envolvido num aconteci
mento tónico. O Artaud dizia que o tea
tro tem que ter um impacto de uma 
blitz policial ou então da realidade insta
lada pela peste. Tem que ser um aconte
cimento único, é como um ritual, por 
exemplo. Um... sei lá, uma missa. Uma 
missa é como se, de novo, você esti
vesse vivendo aqueles aconteci
mentos da vida de Cristo.

Pedro: O teatro ocidental é bem 
marcado pela presença do texto. O 
teatro é orientado pelo bom texto, 
tanto que você pode ler só o texto 
que fica mais ou menos, você per
cebe o que se p a ssa . N o  seu  te
atro, qual a im portância do cor
po? O que pode o corpo no te
atro?

OB: Está cada vez mais impor
tante. Para vocês terem uma idéia, 
por exemplo, antes dessa peça do 
Caldeirão, eu tinha escrito uma 
peça, na década de 80, sobre a ir
mandade Santa Cruz do Deserto 
(montada em 1987, pelo Grita). Uma 
peça enorme, com uma história 
toda, uma pesquisa, um trabalho 
literário. Essa agora, nós fizemos 
uma versão toda em verso e rápi
da, toda compactada, exatamente 
para dar espaço para a encenação. 
N a verdade, o teatro não é uma 
arte literária, de jeito nenhum. E 
um texto. Um texto teatral é um 
texto de múltiplas linguagens, de
senhado pelo corpo do ator num

espaço. Então a base do teatro não 
pode ser o texto literário. N o tea
tro oriental e no teatro tradicio
nal, de um m odo geral, e nos 
reisados, os textos são criados na 
hora. A partir de um certo rotei
ro, de uma certa sequência de 
ações, aquele texto é recriado a 
cada espetáculo. Então, cada vez 
mais, a gente está incorporando 
isso. Por exemplo, a peça “A C o
média do B o i” (montada em 1995 
pelo Grupo Boca Rica) não tinha, 
na v e rd a d e , um tex to  
preestabelecido. O texto foi sen
do com pletado no último dia de 
e sp e tá cu lo . A g o ra , eu tenho 
umas recaídas, né? Em  “ Corpo 
M ístico” (montada em 1997 pelo 
Grupo Boca Rica), real m ente o 
texto teve um peso danado. Mas 
eu acho que você tem razão. O 
teatro não é uma arte de texto, 
não é uma arte literária, é uma 
arte de múltiplas linguagens. E  o 
texto do teatro é desenhado pelo cor
po no espaço. Claro, através de sons 
também, né. Aí entra a palavra. Mas 
pode não ter palavra nenhuma.

Dellano: D esde o tem po do G ri
ta, um a preocu pação  do teatro 
que você produz ó a questão  da 
lin guagem , de se  fazer enten
der. C om o é a g o ra  trab alh ar 
com  A rtaud, que parece ser um 
tan to  q u an to  m ais d ifíc il de 
com preender, já que ele trabalha 
menos com  essa questão do texto 
e m ais com  um a percepção das 
coisas em  um nível diferenciado?

OB: O problema é que, às vezes, 
as pessoas trabalham Artaud a 
partir do p sico ló g ico , não é? 
Artaud trabalhava com arquéti
pos, com elementos do inconsci
ente coletivo. Quando você con
segue sintonizar o inconsciente co
letivo, cara, aí fica mais fácil, qual
quer pessoa entende. Se não en
tende, pelo menos sente. Sc vocc 
trabalhar, por exemplo, um per
sonagem  da peça da gente, eu

digo: “ Isso é uma velha,
isso é a Catirina, isso é uma 
velha risonha. E sse  daqui é um 
velho sáb io , e sse  daqui é um 
g u e rre iro , é um g u e rre iro  
descontraído. E sse  daqui...” . E  
aí faz a ligação com animai, não 
c? “ E sse  aqui é o Sancho Pança 
(fiel escudeiro de Dom Quixote de L a  
M ancha, personagem  de M iguel 
Cervantes). E sse  daqui é o ho
mem prático, o adm inistrador, 
é o Sancho Pança. E  um sapo” , 
entende? Aí, aquele personagem, 
você não está entendendo, mas 
aquilo está batendo no seu in
consciente, aquilo está criando 
uma em patia, está criando afe
to . L a ç o s . A q u ilo , q u a lq u e r  
criancinha percebe. A gora, tra
balhar com  Artaud... O proble
ma é que, quando se trabalha 
com  su p e rfic ia lid ad e , parece 
uma coisa com pletam ente her
mética. Mas se você for a fun
do... Porque o Artaud inclusive 
estudou muito teatro oriental e, 
na verdade, ele não trabalhava 
com a racionalidade. Ele trabalha
va com esses elem entos do in
consciente, do imaginário. Esses 
elementos que você pode até nem 
saber explicar, mas aquilo toca 
profundamente.

Luciana: N a  década de 70, com o 
era a relação do Grita com  os ou 
tros grupos de teatro que existi
am  na época, com o a Com édia 
Cearense, por exem plo?

O B : O Zé Carlos era um sujeito 
muito hábil, né. Zé Carlos Mattos. 
Ele conseguia ser presidente da Fe
deração do Teatro Amador e ser 
diretor do Grita. Tanto ele conse
guia imprimir um teatro de forte 
conotação política e social, como 
conseguia se relacionar bem com 
os outros grupos. Então, do pla
no pessoal, nao havia problem a. 
Pia via uma grande divergência 
no plano artístico. E  no plano 
político também. Porque, por
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exem plo, a Com édia Cearense 
(grupo de teatro dirigido por Haro/do 
Serra) era a dona do T h eatro  
Jo sé  de Alencar, durante toda a 
ditadura militar. N ão que o cara 
fosse diretor do Theatro Jo sé  de 
Alencar. Não. O Theatro Jo sé  de 
Alencar estava nas m ãos da C o
m édia C earen se . A C om éd ia  
Cearense fazia o que queria com 
aquele teatro. Se ele quisesse dei
xar alguém se apresentar, deixa
va, mas não era dele, Era com o 
se o tea tro  e s t iv e s se  sen d o  
gere  n c iad o  p e la  C o m é d ia  
Cearense. Então, era com plica
do, não é? Aí a gente dizia, a 
gente chamava isso de “ teatrão” . 
O teatro burguês, o teatro das 
grandes salas. A cho que foi o 
Médici (general Emílio Garrasta^u 
Médici, presidente da República du
rante o período militar) que foi lá... 
Tem uma foto lá do Médici. O 
M éd ic i?  (tentando lem brar) O 
M édici paraben izan do  a Ayla 
Maria (cantora cearense) na “ Valsa 
Proibida” (canção do compositor já  

falecido, Paurillo Barroso). Tem a 
foto... Ai não, é o Castello Bran
co (general Humberto de Alencar 
Castello Branco, que fo i presidente da 
República na ditadura militar), é o 
Castello Branco! Tem uma foto, 
o Castello Branco foi assistir à 
peça, parabenizando a Ayla Ma
ria. Ou a H iram isa (Hiramisa Ser
ra, atri% da Comédia Cearense). 
Tem essa foto, entende? Então, 
era o grupo oficial. A gente era 
dissidente, era da contestação, a 
gente não tinha espaço num Zé 
de Alencar, por exemplo. E  nem 
gostava desses teatros, né. Nem  
gostava.

L u c ia n a : H o je  em  d ia , você 
a c h a  q u e  há e s p a ç o  p a r a  o 
teatro  c o n te stad o r?

O B : Eu acho que a situação está 
mais difícil ainda do que naque
le tempo. Deve ter, só tem, né. 
Eu acho que esse teatrão aí de

“ senta-levanta de cadeira” , essas 
peças que vêm do Rio dc Jan e i
ro, com  esses (atores) globais, é 
a coisa mais terrível do mundo. 
Eu acho péssim o. Eu não gosto  
de teatro. Eu acho muito melhor 
cinema. Porque, no cinema, você 
tem acesso  aos grandes filmes 
do m undo, e teatro você não 
tem, né. E u  gosto  desse teatro 
que não é teatro nesse sentido 
mais convencional. Porque tea
tro é muito ruim. Você assistir 
à q u e la s  p e ç a s  do M igu el 
Falabella (ator da Rede Globo e di
retor de teatro carioca)... O cara se 
levanta, diz uma coisa; se levan
ta, diz outra. Cara, eu não tenho 
saco  para aquilo . E u  saio  no 
meio.

E u g e n ia :  O sw a ld , h o je  n ós 
tem o s em  F o rta le z a  d o is cu r
s o s  p r o f i s s i o n a l i z a n t e s  n a 
área  de teatro , o CA D  (Curso 
de Arte Dramática da Univer
sidade Federal do Ceará) e o 
do C efet (Centro Federal de 
Educação Tecnológica) . Q ue 
tipo  de p ro f is s io n a l você vê 
que e stá  sen d o  fo rm ad o  ali?

O B : São diferentes. O CAD tem 
bem trezentos anos, desde a dé
cada de 50. E u  tenho um am i
go, o Jo ão  Antônio (ator do gru
po Boca Rica, atuou na peça “ Va
queiros”, de 1999, entre outras), que 
foi da primeira turma, é ainda 
da década de 50. É  muito pre
cário. Sao os m esm os p ro fe sso 
res, o m esm o diretor, depois de 
quatrocentos anos. Grande par
te do corpo de professores do 
CAD não vai nem a teatro mais, 
né? N em  assiste peça. N em  se 
recicla. Fica fazendo a mesma 
coisa de quatrocentos anos atrás. 
O E dilson  (Edilson Soares, coor
denador do C A D  e diretor do Tea
tro Universitário), eu nunca vi ele 
assistindo peça nenhuma, que é 
o diretor. E  nem faz peça. E  o 
C efet é uma experiência nova,

com um pessoal novo, m as tam 
bém  todos tirados do próprio  
Cefet, né. A gora é que teve um 
concurso para um professor. Os 
o u tro s não têm con cu rso , eu 
acho muito precário. N a verda
de, o que existe aqui no Ceará é 
o seguinte: esse negócio de imi
tar o Rio-São Paulo. Em  Rio e 
São  P au lo  é ou tra realidade . 
Você form a ator para a televi
são , fo rm a a to r  para ser um 
profissional de uma companhia 
de teatro. Aqui nem tem televi
são, nem tem com panhia de te
atro profissional. Aqui criaram 
um sindicato para atores p ro fis
sionais, quando não existe m er
cado para teatro  p ro fissio n a l 
aqui. N inguém  vive de teatro 
aqui. Se viver, é m uito mal e 
porcam ente. E  se aviltando, fa
zendo um bando de besteira pra 
poder viver.

L u c ian a : I s so  é um p ro b lem a 
do teatro  lo ca l ou da fo rm a 
ção  do p ú b lic o ?

O B : N ão  é do público não, o 
público é muito bom. E u  acho 
que, primeiro, tem uma coisa da 
concentração da indústria cultu
ral no Rio-São Paulo no Brasil. 
A estrutura social e económ ica 
do Brasil. Por exem plo, eu não 
tenho nenhuma pretensão, nem 
queria ser ator profissional e vi
ver assim , vendendo meu... E  di
ferente, né. O que a gente faz é 
diferente. O que a gente faz é 
um processo  de conhecimento. 
Por exemplo, para a gente m on
tar uma peça agora, eu li não sei 
qu an tas co isa s so b re  o M ST, 
so b re  a ssen tam en to s. V am os 
pros assentam entos, vam os ro
dar os assentam entos. Vamos es
tudar sobre o Caldeirão, vamos 
estudar. Agora estam os estudan
do sobre essas lutas, maculelê, 
luta de espada... E  um processo 
enorm e que, se você fo sse  ver 
custo-benefício, seria totalmen-
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te inviável economicamente. É 
coisa de idealista, aventureiro, 
né.

M ô n ic a : E n tã o , v o cê  não  
vive de teatro?

OB: Nào, eu não vivo não. Eu 
vivo para o teatro, eu gasto di
nheiro com teatro, eu tiro do 
meu bolso e boto no teatro.

M ô n ica : Você ach a  qu e  dá 
pra  viver de teatro  aqu i no 
C eará?

OB: Pode até viver, se você se 
sujeitar a fazer comerciais (pensa 
um pouco). Não, de teatro não se 
vive não. Pode-se viver como 
ator. Fazendo comerciai. E  vive 
porcamente, vive pedindo di
nheiro. Os atores profissionais 
que eu vejo aqui pedem dinhei
ro pra gente para pegar ônibus. 
Não tem como viver. Não tem 
m ercado, não tem. Prim eiro, 
que nao tem nem quem invista 
em teatro aqui. Sabe quem é que 
vive? Esse pessoal do humor. 
Cara, mas isso aí é fazendo ape
lação de todo tipo, fazendo o 
que o público quer. Gaiaticezinha 
besta pra turista. E  aviltar-se, 
não vejo isso como...

Felipe: Se você tivesse e sp a
ço de d ivu lgação  no R io-São 
Paulo, com o c que você acha 
que seu teatro seria recebido 
lá fora?

O B: No Rio-Sào Paulo? Rapaz, 
cu acho que, em algumas áreas, 
seria bem recebido. Em  outras 
não, né. Porque o Rio-São Pau
lo tem um teatro profissional 
comercial muito forte, ligado à 
te lev isão . Por exem plo, o 
A derbal Freire Filho (diretor 
cearense), que quis construir uma 
proposta de teatro diferente, al
ternativo, um teatro de pesqui
sa, de experim entação, e nao

conseguiu. O Aderbal Freire Fi
lho, que é um dos maiores dire
tores do Brasil. Ele tinha um te
atro, Centro de Construção e 
Reconstrução Teatral não sei quê 
(Centro de Construção e Demo tição 
do Espetáculo, trabalho que 
redimensionou a questão do viés ideo
lógico tio teatro político), que ele não 
conseguiu levar à frente. Ele 
vive de fazer teatro comercial. 
Quem conseguiu fazer isso, o Zé 
Celso (José Celso Martine% Corrêa, 
teatrólogo paulista). O Zé Celso 
consegue. Tem o teatro do Zé 
Celso, é um grande nome; o Zé 
Celso tem cacife. E  pai do tea
tro Oficina (sempre em posição de 
vanguarda, incorporou as mais signi

ficativas transformações da cena oci
dental em suas montagens), né, 
Uzyna Uzona (reformulação do tra
balho do grupo Oficina nos anos 80, 
que atua até hoje). Fui assistir agora 
(a peça) “ Os Sertões” . E  uma 
coisa extraordinária. Eles pas
sam também anos pesquisando, 
constru indo uma linguagem , 
uma história, um espetáculo. Fi
cam com aquele espetáculo nào 
sei quanto tempo. Uma coisa 
ousadíssima, espetáculo de qua
tro, cinco horas. Que é como um 
cortejo. A arquitetura do teatro 
dele é extraordinária, o grupo é 
extraordinário, a proposta é ex
traordinária, entende? Nesse te
atro, eu acredito. Zé Celso. E  um 
dos poucos que existe. Antunes 
Filho (diretorpaulista), com apoio 
do Sesc (Serviço Social do Comér
cio), consegue fazer também al
guma coisa. Nao tanto da altu
ra do Zé Celso, mas consegue. 
Tem o pessoal do, do... Como 
é o nome, rapaz? Que faz um 
teatro brechtiniano aí, é do... 
E sq u ec i. E u  me esqueci do 
nome do cara. Mas tem alguns 
gru p o s que conseguem  isso , 
sabe? Mas são poucos no Bra
sil. Esse teatro de grupo, esse te
atro de experim entação e de 
pesquisa já foi, nos anos 60, nos
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anos 70, mais desenvolvi
do no Brasil. Tinha o O pi
nião (grupo carioca que, nos anos 60, 
centralizava o teatro de protesto e 
resistência), né. Que tinha vários 
grupos, o Odubaldo Pena Filho 
(dramaturgo carioca morto em 1974, 
autor de peças políticas de crítica à 
sociedade de consumo e à realidade 
brasileira), que trabalhava isso. O 
O ficina, não é? M as, depois, 
caiu-se muito no teatro comer
cial no Brasil. Então, eu não te
nho essa pretensão de teatro co
mercial, nem estou interessado 
nisso. Não estou interessado em 
regulam entação da p ro fissão , 
não estou interessado. Eu nem 
participo. Eu estou interessado 
em desenvolver um processo de 
conhecimento, de experimenta
ção, de criação de uma lingua
gem, de um conhecimento so 
bre o homem e sobre a realida
de, entende? E  de criar teorias.
Então, a gente, a cada peça, cria 
uma teoria, cria um livro, cria 
um processo, cria conhecimen
to. A gente está interessado nis
so.

M ônica: E  você ach a que o 
E stad o  tem o papel de incen
tivar os grupos teatrais?

OB: Devia ter. Principalmente 
essas atividades não comerciais, 
que precisam ... E  como você 
in ve s tir em tecnologia de ponta. O Es
tado não investe? Em fazer experimen
tos pra, sei lá, pra ciência, Biologia, Quí
mica, não é verdade? Pronto. Deveria 
investir também nesse... Devia 
ajudar esse teatro a subsistir, que 
não tem ajuda nenhuma do E s
tado.

Mônica: O seu teatro não tem 
ajuda nenhuma do Estado?

O B : Não. Nessa gestão (da secretátia de 
Cultura Cláudia Leitão, do governo Lúcio 
Alcântara) não teve ajuda de nada. Ao 
contrário.
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Vida o anu snfi um olhar coniesiarlor

M ôn ica: M as você já 
foi gestor cultural, né? 
J á  fo i d ire to r  do 
T h e  a tro  J o s é  de 
A lencar, do M useu da 
Im agem  e do Som. Sua 
relação  com o E stad o  
m ud ou  de lá p ra  cá?  
Você recebia apoio na
qu ele  tem po e a g o ra  
não recebe m ais?

O B: Nao, ó, no tempo 
da Violeta Arrais (secreta
ria de Cultura do Estado na 
primeira gesta o do ex-gover
na dor Tasso Jereissati, de 
1986 a 1990), eu fui pri
vilegiado, fui sorteado. 
Ela foi extraordinária 
comigo. Me proporcio
nou um ano de estudo na 
França, na formação de 
gestão cultural, com o 
que havia de melhor na 
França sobre isso. Era o 
curso que form ava os 
gestores culturais france
ses, eu fiz esse curso. 
Depois deu todas condi

ções de gerir bem o Theatro 
José de Alencar. O Theatro José 
de Alencar foi um primor nos 
dois primeiros anos (da gestão 
dele), né. E eu não tenho nada a 
criticar a ela. Eu acho que o 
grande salto de qualidade na ges
tão cultural no Ceará foi a Vio
leta. Porque ela tinha um prestí
gio nacional muito grande e fa
zia muitos apoios, puxava mui
tos apoios. Dava prestígio à cul
tura. D epois, mesmo na gestão 
do Paulo Linhares (secretário de 
Cultura na segunda gestão do ex-go- 
vernador Tasso Jereissati, de 1994 a 
1998) e do Nilton Almeida (se
cretário de Cultura na última gestão 
do ex-governador Tasso Jereissati, de 
1998 a 2002), esse teatro (do Gru

po Boca Rica) teve apoio. A gente 
tinha um projeto de ajuda, de 
manutenção do teatro, que não 
era constante. Passava, assim, seis 
meses com recurso, depois pa
rava. Depois passava uns quatro 
sem nada e depois voltava, enten
de? Sempre teve alguma coisa. 
Mais o Nilton, principalmente, foi 
o que ajudou a sustentar esse tea
tro. Mas depois ele entrou em um 
tempo que era do bolso da gente, 
só do bolso da gente. Agora, nós 
conseguimos recurso da Lei Fe
deral. Mas da Estadual, não con
seguimos nada.

M ônica: M as é preciso ter am i
zad e  com  algu ém  do poder 
pra consegu ir apoio?

Aline: E  como é que você ava
lia  e s sa s  le is de incentivo à 
cultura?

OB: Bom, eu acho que os mais 
beneficiados são as empresas. 
Porque elas fazem cortesia com 
o dinheiro público e botam o 
nome delas sem tirar um tostão 
do bolso. Eu acho que o Esta
do renuncia em nome das em
presas. Mas as empresas passam 
a ditar o conteúdo da arte.
E como o Boal estava dizendo: 
“ Olha, uma peça que só fala em 
luta, em fome. Qual é a empre
sa que vai ligar a marca dela a 
esse negócio?” . Nenhuma. Não 
tem em presa que queira. Aí, 
como é que vai a Nestlé (patroci
nar), os cabra tudo flagelado 
aqui? Nao dá certo. A em
presa não quer.
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O B : N ão, nem com amizade 
consegue (risos). A Cláudia (Lei
tão) diz que é minha amiga, né. 
Nao consegui nada com ela.
Ao contrário, ela me tirou de 
tudo, e todas as pessoas próxi
mas de mim foram demitidas. 
E  ela diz que é minha amiga...

Felipe: M as você até hoje par
ticipa das reuniões de elabo
ração dos p lanos de cultura?

O B: Se eu participei? Participei, 
que eu sou funcionário público 
(épesquisador do M IS -  Museu da 
Imagem e do Som -  do Governo E s
tadual). Aí me chamam.
Mas aqueles planos de cultura, 
cara... É tudo igual. Aquilo não 
vale nada não, plano de cultura. 
Todo começo de governo eles 
fazem aqueles planos. Depois es
quecem acolá, nuns negócios.
E  só pra inglês ver. E, e as fra
ses feitas... A gente já sabe as fra
ses tudo decorado pra dizer. 
Mas não funciona o plano de 
cultura, nao é pra ser executa
do. E  um exercício de retórica.

L u cian a: Você nunca pensou  
em ro m p er  com  o E s ta d o , 
pela in eficiência dele?

O B: Não, eu não sou do E sta
do não, eu sou funcionário pú
blico.

Lu cian a: Você nunca cogitou 
deixar de fazer parte d e ssa s  
co m issõ es?

OB: Menina, eu não posso dizer 
“não” , que eu ganho dinheiro pra 
isso, né. Como é que eu vou dizer 
que não participo? Agora mesmo 
vai ter uma reunião, vai ter o 
Crato Capital de Cultura (progra
ma lançado pela atual gestão da Se
cretaria de Cultura que promove uma 
série de realizações em diversas áreas 
culturais na cidade do Crato, na re
gião do Cariri)> vai ter uma reu

nião segunda-feira lá no MIS. Aí 
eu não vou dizer: “ N ão, não 
vou não” . Como é que eu não 
vou, sc eu sou funcionário do 
MIS? Não posso dizer que não. 
Mas eu não tenho nenhum car
go de confiança.
Eu não tenho responsabilidade 
sobre a política cultural do E s
tado. Eu não tenho. Quer dizer, 
eu sou funcionário público e não 
posso dizer que não vou.

K aro lin e : Q ual a v isão  que 
você está  tendo da gestão  da 
C láudia Leitão?

O B: A visão que eu tenho é a 
seguinte. Não é só da Cláudia 
não. É  no Brasil. Predomina é 
essa mentalidade “ uspiana” (ter
mo que se refere à U SP) da 
rac io n alid ad e  p o s it iv is ta  e 
economicista, que quem vai re
solver o problema do homem e 
do Brasil são as finanças, o equi
líbrio das contas, entende? 
Então, a cultura c a última das 
últimas das últimas. Não com
preendem. Sabe como é que a 
Cláudia está querendo vender 
cultura? Dizendo que cultura 
também é economia, cultura é 
negócio. Está querendo transfor
mar cultura em economia, para 
ver se os caras engolem. Mas os 
caras não engolem , entende? 
Eles não entendem que cultura 
é o que dá sentido a tudo que o 
homem faz. Cultura, vamos di
zer assim, é o conjunto de sig
nificações que o homem dá à 
vida e o sentido que cie dá à 
vida. É , por exemplo, no Cal
deirão. Todo o Caldeirão foi 
pra frente porque eles achavam 
que, para você conseguir chegar 
no céu, você tinha que trabalhar, 
orar, construir um santuário na 
terra pra um dia se encontrar 
com o céu. Então construíram 
aquele Caldeirão extraordinário, 
grande experiência de reforma 
agrária, onde a comunidade fun-
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cionava, onde acolhia os 
flagelados da seca. E o Cal
deirão prosperou enormemen
te, não é? Por quê? Porque havia 
um imaginário positivo que in
formava, que valorizava o tra
balho e a edificação, a solidari
edade.
Então aquilo se explica, o êxito 
daquela experiência económica, 
por causa de elementos de cul
tura. A reforma agrária. Por que 
é que o cara quer terra? O cara 
nao quer terra só para plantar 
batata não. Porque, com a terra, 
ele se reconcilia com a natureza, 
com ele mesmo, passa a existir, 
passa a ter um lugar no mundo.
Ganha confiança, entende? Quer 
dizer, são elementos culturais. 
Entende? Então, a cultura deve
ria ser uma coisa que inspira 
todo um projeto governamen
tal. E  você, mudando a cultura 
de um povo, muda as motiva
ções, a força, a energia, os de
sejos. Você muda o sentido que 
o povo dá à vida. E  se for um 
sen tid o  p o sitiv o , is so  tudo 
prospera, né. Então, cultura é 
uma coisa fundamental, não é 
uma coisa, um enfeite, entende?
Uma decoraçãozinha. Não é um 
eventozinho, uma festinha que 
você faz no fim do expediente.
Até porque a festa é importan
tíssima, né. Sem festa o homem 
morreria. Então, o que falta é 
isso . E m bora o Lúcio (Lúcio 
Alcântara, governador do Ceará) 
seja um cara da Academia, ele 
não enxerga a cultura de um 
modo diferente do que os ou
tros enxergavam não.
No fim, os propósitos são mais 
eleitoreiros. Então eles propõem:
“Vamos trabalhar no interior!” . A 
gente pensa que é porque estão dan
do importância à cultura do interi
or. E  não, cara. É porque querem 
reforçar os currais eleitorais lá do 
interior deles. Entende? Então é uma 
coisa muito pobre, muito pequena, 
esses planos de cultura.
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