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-'rrn;1lir1u abordará a questão dessa riberdade e da lei de

-.: ::!.r. -\{as toda a discussão da liberdade de imprensa, da lei,
- . ::e;anismos usados pelos norte_americanos para dominar a
-::-.!rensa brasileira, dos exemplos que comprovam essa situação,
.erá teita por quatro jornalistas entrevistados, personalidades
conhecidas por sua atuação jornalística e política, e cujo nome é
identificado nos crediros. sào jornaristas de tendencias ideológicas
diversificadas, desde o reacionário Tâvares de Miranda, a quem só
se pede para colocar a existência da imprensa, até um nacionalista
de esquerda como Marcus pereira.

A quase total transferência da exposição do tema e a total
transferência do direito de opinar aos entrevistad's, aliada à ampra
gama ideológica, constituem uma técnica jornalística que se desen-
volve muito no Brasil durante a ditadura: o articurista fica isento de
se manifestar diretamente, assume a tarefa aparentemente técnica
de montar as entrevistas, de combinar entre si fragmentos de depoi_
mentos. Ele, de fato, manifesta-se, mas é pela forma da montagem,
de modo a se resguardar na medida do possível das investidas da
censura, dapolícia e dos próprios editores e donos de jornais e revistas.
Embora produzido pelo Grêmio da Facurdade de Filosofia da uni-
versidade de São Paulo e, portanto, com uma margem maior de li_
beidade do que teria na grande imprensa, o filme é sintomático da
evolução dessa tendência.

À retração do locutor corresponde então um papel mais des_
tacado dos locutores auxiliares. por exemplo, é entrevistado o jor-
nalista Genival Rabelo, visto na tela em duas oportunidades. Uma
terceira vez volta sua voz, sem retorno da imagem; para quem não
se lembrar do timbre davoze do jeito de falar de Rabelo, sua voz
funcionará perfeitamente como a de um locutor ofi tanto mais que
faz, nesse momento como em outros, afirmações que o filme en_
campa plenamente.
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.las, mais uma vez, o recurso ao locuto

,. f,ois nem sempre o filme está dispos

e s. Vejamos o que ocorre com um delt

. ,az declaraçÕes que dificilmente o film,

: r a lei de imprensa, que qualifica de lei

.. democráticos não precisam de tal lei.

-1-isa pode cometer são previstos no cóc

::qime de 1967 de semiditadura. Com re

:-ro, o público progressista não poderra

-r depoimento de Lacerda. Por outro 1ar

..ria que Lacerda era um político de ertr<

-os agentes que levaram à situação que e

.ditadura. Donde grande confusão, poi,

.r-ente com a postura política que se sab.

. após o depoimento, serão introduzidos
'.-Lr ao filme e ao público se afastarem de1e.

-,r declara estranhar que Lacerda se tenha

, , Lacerda seria, ao contrário, uma das pot

-c nãopoderiafazerisso, jáquefoium dos a

,.e derrubou o regime democrático, e, se o

ntra os interesses dele. Isso joga dúvidas s,

.,cerda, e a montagem apóia inserindo uma

- ,m Adhemar de Barros, conhecido políticcr

rtra que o mostra cercado por militares,

::tre ele e a casta militar.

Já com o entrevistado-locutor auxiliar

ron, o filme não toma nenhuma precaução.

.e duplamente o que ele diz. Um popular di

.iados - grupo de jornais e televisão d

,:rincipal dirigente - denunciaram ao po\-o

-rgação financeiradarvGlobo com o grupo r

Do seu lado, o locutor afirma que Calmon, e r
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com clareza as pressões exercidas pela Esso para que abandonasse
a luta contra o acordo Globo-Time-Life. No entanto, calmon era
um político de direita, não menos exacerbadamente anticomunis-
ta que Lacerda, com quem mantinha contatos, conforme sugestão
do próprio filme (o popular acima citado diz que a denúncia con_
tra a Globo foi feita pelos Diários Associados e por carros Lacerda);
as denúncias antiimperialistas de calmon não parecem ter sido
orientadas por uma atitude conseqüente, mas terem sido a forma
que momentaneamente assumiu a luta entre dois grupos, os
Diários e a Globo, a qual, naquele período, estava em plena expan_
são e ameaçava os Diários. Se Calmon é, digamos, bem_visto pelo
filme, é porque suas declaraçÕes antiimperialistas, mesmo que
oportunistas, podem ser capitalizadas em favor das posições assu-
midas por Liberdade de imprensa.

A atitude do filme diante de Lacerda e de Calmon é sintomá_
tica de uma aliança. Naquele momento político em que o filme é

feito, propõe-se um acordo com setores da direita, desde que este_
jam em oposição ao governo militar e ao imperialismo, mesmo que
se trate de atitudes momentâneas. As declaraçÕes de calmon,
encontrando-se mais perto do nacionalismo antiimperialista, po-
dem ser assimiladas sem reservas pelo filme, enquanto o posicio_
namento apenas liberal de Lacerda, além do fato de ser ele uma fi-
gura de maior destaque político, leva a que se coloquem anteparos
à sua encampação pelo filme.

Os jornalistas não são os únicos entrevistados do filme. Têmos
um jornaleiro que é também motorista do jornal O Estado de S.

Paulohá treze anos. Esse homem, entrevistado no casebre onde
mora e na sua banca de jornais, aparece em várias oportunidades e
constitui uma espécie de leitmotiv dos primeiros dois terços do
filme. A esse favelado é atribuída uma curiosa tarefa: ser porta-voz
da postura mais reacionária do filme. chega quase a justificar a lei
de imprensa, pois a imprensa brasileira manifesta até uma certa
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.:.,-idade; critica a"ação pejorativa" de q

:-americanos no Brasil, apóia a co1al

::i.e nção militar praticada pelos Estado
- .os a fim de evitar uma nova Cuba, e apo

.lr norte-americana no Brasil para im1

: insistência do filme sobre esse person

,,;Ões políticas que deveriam ser as da bur

.' . .,. r'ão contra seus interesses de favelado.

.rdo uma fala offde Genival Rabelo inci,

- ,-r \.emos tirando água de um poço Perto (

: um país, conquista-se sua opinião públ

. .re manipulação da opinião pública vrsa

dos problemas brasileiros esteja nos

.orista de O Estado de S. Paulo eleitor do

:,r jetado a ideologia desse jornal de dirert

-.rios interesses.

\Ías não é só isso. Viramundo já nos r

: teria assimilado a ideologia pequeno-

.-coes da vulgata anticomunista, mas qu(

- - :r de povo elaborada pelo fllme. Liberdod

J;i ao mais pobre que aparece no fi1me a:

,:':as e the confere a função de fio condutor

'rlução depende da consciência, então nã

: )sam por aí nem a revolução nem a luta ar

rtelectual consciente" tem muito traball

:lhum mecanismo no filme que erga esse

.: de tipo; ao contrário, ele é bastante perso

,gráficos). Se alguma generalização fosse

: r o efeito arrasador da manipulação dir t

,:-ir impede que sua repetida presença nLr

..e resultanuma imagem negativa do por'.-'

:-eidade do gênero: o porro empurra a hist
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É interessante notar que, quando avoz offespecifica o senti-
do que o personagem tem no conjunto do filme - vítima da
manipulação, reduzido a um trapo -, ele perde grande parte de
sua força. Esse miserável que se esforça com palavras toscas em
repetir mecanicamente chavões anticomunistas tem uma força
dramática surpreendente e inquietante, que diminui considera-
velmente a partir do momento em que se evidencia sua função
dentro da demonstração.'

Há umaterceira categoriade entrevistados, e é aí que Liberdade
de imprensainova. São transeuntes que, pela roupa, podemos iden-
tifi car como offi c e -b oy s, p eqrenos funcion ário s, caixeiros -viaj an -

tes, abordados na rua, em geral na proximidade de bancas de jor-
nais. Comentando o tratamento dado a Lacerda, aludi a um
entrevistado que afirma não acreditar que ele tivesse feito tais decla-
raçÕes. Ora, como o entreyistado sabia o que Lacerda tinha dito? Só

há uma explicação possível: o realizador do filme o informou. A
entrevista com Lacerda foi feita antes da filmagem dessa cena; o rea-
lizador comunicou ao homem o teor do que Lacerda dissera, e lhe
perguntou: O que o senhor acha disso? Isso muda muita coisa.

Em Maioria absoluts e Viramundo, pretendia-se saber dos
entrevistados o que pensayam independentemente da filmagem,
em qese pelo menos. O cinema iria ao real e o captaria. Supõe-se que
o camponês que diz que comprar feijão na cidade é uma vergonha
para a cara dele pensa isso independentemente de Moioria absolu-
fa ter sido feito ou não, e o filme simplesmente registrou um pen-
samento que ele não criou, nem provocou) nem alterou. Se o ope-
rário qualificado de Viramundo está tenso e sua família petrificada,
isso é apresentado como traço de comportamento, e não como
efeito de uma eventual intimidação sobre eles. Enfim, o cinema
capta e respeita o real. Liberdade de imprensa, na entrevista aqui
comentada, transforma essa relação: o filme não capta o que é, mas
gera intencionalmente uma situação específica, provoca uma alte-
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.-.1o no real, e o que se filma não é o real cor

::rente da filmagem, mas justamente a alte

. ,.o, a alteração é criada pela transmissão de i

,rado, e o que a filmagem pretende captar

- -ormações motivam.A ação do document;

,-na situação nova, criada em função da filn
' .-r existiria. Essa atitude de Liberdade qu

- ;umentário deva e possa apreender o real

:nlemente da situação de filmagem. O real.

, -.m fetiche.A filmagem provoca uma alterac
' ,;ào seja plenamente assumida. O real não d

.-o intocabilidade, mas deve ser transforn
' re coloca-se como um agente de transforn

: :ssa transformação: o momento ideal a ser

lomento da transformação, exatamente (

. :.rprio filme transforma o real.

Ao filmar a situação que gera, o docr

:omento único. Enquanto os entrevistados
-:ramundobem 

como os jornalistas e o jorn

':prensa dizem, na filmagem, o que pensan

: - agem, mas que é também o que pensavam r
:r'elmente pensarão no dia seguinte - 

ou s

-.r. ou melhor: o momento filmado pretende

tado 
-, 

o tipo de entrevista que estou come

.re nto que não poderia ocorrer antes da tli
.orrer depois.

Outra observação é que a intervenção c

:,rráter pedagógico. Mesmo que a inten-encã

rcão predeterminada do comportament

-'.neasta coloca-se na posição de quem pos,

: L1e o entrevistado,lhe transmite tais inform
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essa transmissão provocará uma transformação.Veremos a propó-
sito de Greve, do mesmo autor, como essa função evolui.

A quase totalidade das entrevistas realizadas com transeuntes
obedece a esse moclelo, e de moclo ainda mais ostensivo. O cineas-
ta seleciona alguns trechos de livros de autoria de jornalistas entre-
vistados pelo filme, grifa-os - a imagem mostra uma página de
livro assim preparada 

-, entrega o livro a uma pessoa, a câmera
filma o momento da leitura e, quando acabada, o entrevistador
pergunta: "Você leu o texto. Que é que você achou?".

Essa atitude leva a um novo comportamento do entrevista_
dorlrealizador e da equipe. Enquanto eles permaneciam fora de
campo e as perguntas aos entrevistados eram feitas ofnos filmes co_

mentados até agora e nas entrevistas com os jornalista s de Liber-
dade de imprensa- aparecendo parcialmente as costas do entre-
vistador em um ou outro plano de Viramundo, ou o técnico de som
e seu gravador no meio da multidão em Subterrâneos do futebol-,
aqui o entrevistador e o som (a câmera fica fora de campo por
motivos óbvios) são vistos claramente no campo, porque, tenden-
cialmente, tornam-se agentes da situação, são eles também atores
do filme. O cineasta não tem mais por que ficar oculto diante de um
real intocável e fetichizado.

. Na seqüência final, a técnica de gerar uma situação específica
paÍaafilmagem amplia-se: o cineasta provoca uma conversa entre
várias pessoas, o que chama atenção dos curiosos. Forma-se assim
uma pequena aglomeração que vai aumentando. Na época em que
o filme foi feito, nada como um bolo de gente na rua para inquietar
a polícia. Dois policiais intervêm para dissoiver a aglome ração.
Mesmo que essa seqüência não tenha sido filmada do modo mais
expressivo (os policiais perdem-se um pouco no meio dos curio-
sos), a situação é relevante. Em vez de se limitar a referências ao cer-
ceamento da liberdade de imprensa que surgem nas entrevistas, ou
às demonstraçÕes de repressão policial que se exerce contra mani-
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i -..lcÕes estudantis em cenas de arquivo qu,

, -nc1ui, em vez de mostrar a presença da ptr-

. --.refere criar uma situação que ler.ará a pc

,.s a repressão policial não como um dadtr

. r\erceÍ contra o próprio filme. Uma L.es.
',. io pode falar mal do governo aí [...].\bc<
..1 está fazendo, fazer comício no meio dir n
:la e parar de ganhar seu pão". Sobre o qr-Le

O que muda a impostação do filme nes

.ll pessoa toma a iniciativa de se dirigir at

,.ar sem que seja para responder a pergur

r iodos os outros e constituindo a figura m

Na seqüência final, o mesmo personaq

frara comprar jornais, lê os jornais depen
'..smo.'A imprensa nacional, é o seguinte.

,.-da e nunca tirou nada." Essa frase é prc

-*lhofa e proyoca risos do próprio cineasta.

:necer informações sobre uma pessoa q

:. uito bem sem jornais 
- 

ela desestabiliza c

: rtào, não tinha sido colocada em dúvidar c

: ,:ercida sobre ela e afirmava-se sua nece

-.rra questiona-se: imprensa para quem? t

r.:.rginaliza parte da população, até alfab

.:uação seria alterada se não sofresse cer

::onômico? Longe da posição de equilíbrri.

'.riris de Viramundo e Subterrâneos do .iutc

" -ira final de Maioriaabsoluta(avida contrnr.

:.ncia das afirmações anteriores, Liberdadt

:rr-e rrâr sobre um ponto de desequilíbrio: e.

-,,re deveria ter sido tratada? Essa temática tc

Esse desequilíbrio é acentuado pela n:

:rento da câmera. Até então, todos - icr
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transeuntes - haviam sido filmados em planos próximos. Agora,
a montagem faz alternar planos próximos com planos gerais toma-
dos do alto de um prédio. Esses planos podem ter sido feitos a gran-
de distância para proteger o filme contra uma eventual intervenção
da polícia, que talvez tentasse apreender o material. O efeito é que,
de repente, quebrando o hábito de proximidade que o fi1me tinha
instituído, somos jogados para perto e para longe de quem fala, o
que contribui para reforçar o questionamento sugerido pela inter-
venção do homem que lê jornais dependurados.

Liberdade de imprensa, no conjunto de sua construção, não
apresenta a forte concatenação dos filmes vistos anteriormente.
Num momento, um entrevistado fala da revista Ação democrática,
financiada por grupos anticomunistas norte-americanos; a mon-
tagem deixa correr off a entrevista e introduz uns vinte planos de
uma monumental passeata não identificada no filme; os jovens
espectadores de hoje talvez não a identifiquem, mas o público da
época reconhecia a Marcha com Deus que precedeu, em São paulo,

o golpe de 64. Num outro momento e ainda sem maiores explica-

ções (essa ausência de explicações representa também uma prote-

ção contra um eventual questionamento da polícia) são introduzi-
dos quase trinta planos de uma passeata estudantil e repressão
po]icial. A inserção desses documentos tem como função ampliar
o contexto sociopolítico daproblemáticalevantadapelo filme. Mas
a maneira como isso é realizado - sem identificar o material, sem
fazer ligaçÕes lógicas explícitas, sem se valer de transições formais,
como corte no movimento ou outras - cria estranhezas, obriga o
espectador a se questionar: o que é isso? por que isto? A estrutura
fortemente armada dos filmes anteriores tende a se distender.

Com Migrantes,loão Batista de Andrade aprofundou o siste-
ma que despontava em entrevist as de Liberdade de imprensa, e foi
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...ndo se pensou em chamar de dranratttr,

.,:ica de gerar arealidade que se fi1mar-a.

Migrantes parte de uma notícia publc;
:rerciantes queixavam-se da presença de

: -'.iiro de um viaduto perto de suas lojas. I
. que se compõe de dezoito planos, dos q.

) qllatro primeiros planos-imagen-r (-1, 6.

rt;rto do entrevistador com Sebastião e sr,r

ldiçÕes da instalação, breves entrevistas .l
..iheres que o acompanham sobre a chega,

::r da cidade, sobre a falta de emprego.

O plano 14, que ocupa 3'27" dos 6'45' (

r um diálogo entre um curioso que parara

-.1 e Sebastião, conversa mediada peio entri
,rientar o microfone na direção de quen ta

jrsa quando ela esmorece. O curioso é unr

::ilo e grayata 
- 

pelo jeito trabalha ern escr-

- ,ntra a permanência desse norclestino en.

:r eria ter ficado no Nordeste, ou então proc

,,r do estado, pois a cidade já tem muitos

.' ulo que vai solucionar a vida de Sebastião. I
..rrdeste porque não achava trabalho, porta

:ar, nem ir buscar trabalho nazona rural p,

- .1ade, vigia, armador, jardineiro, e é disso qLl

- -.rar trabalho onde quiser, pois está com do.

:ros avoz da experiência que fala de sua próp
,do o tempo desse conflito, a câmera não se

-,rs personagens, ora deixando os três em car

,om sobre o migrante ou o paulistano.

Esse plano, que é o essencial 
- 

sendo o,
-':óprio filme nos convida a vê-lo assirn: o dr

..itimo plano-imagem é anunciado no pr-
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mesmo do título) -) nasceu de uma situação circunstancial: havia
um curioso observando a filmagem. O comportamento habitual
do cineasta seria afastá-lo para que não perturbasse. Mas a atitude
assumida foi inversa: o cineasta integra o curioso, gerando uma
situação artificial especialmente para a filmagem, já que em geral

os senhores de gravata nào param para conversar com "marginais"
debaixo de viadutos.

O filme é extremamente consciente da excepcionalidade e

artificialidade da situação, a ponto de alguns dos treze letreiros
serem dedicados a autocomentários, numa intensa atividade auto-
reflexiva: "Assista hoje a um diálogo inédito e exclusivo" (letreiro
1);'A equipe de reportagem vai ao local" (letreiro 5);"Vejam agora

um diálogo esclarecedor. Provocado na hora pelo repórter [...]"
(letreiro I 3 ) . E a data, "São Paulo, 20 de novembro de 1972", é cita-
da duas vezes (letreiros 3 e 1 5 ) . Essa data nada significa de especial
para o migrante, que estava ali na véspera (senão não haveria a

notícia de jornal) e estará provavelmente no dia seguinte; o que essa

data insistente salienta é o dia da própria feitura do filme. Essa data

é completamente diferente daquela que deduzimos da datação do

acontecimento que um filme documenta. Somos informados,
ainda, do lugar onde se deram as filmagens: Parque D. pedro.

. Apesar da precisão na localização espacial e temporal da fil-
magem e da situação excepcional, o filme não pretende apresentar

algo meramente circunstancial que se esgota em si, mas sim revelar

um conflito social que ele julga essencial. Nesse sentido, o aciden-
tal aproveitado pela filmagem não pode ser qualquer - um bêba-
do, por exemplo, teria sido provavelmente impedido de entrar no
campo para não atrapalhar. O anedótico não tem vez. A ocorrência
acidental só foi incorporada ao fi1me na medida em que se vislum-
brava a possibilidade de extrair dela uma significação geral, o que o

comportamento, o traje e as idéias do paulistano de fato permiti-
ram. A partir daí, o filme vai ter de montar um mecanismo que lhe

8o

.::rita fazer a ponte entre a excepcionalid,
o migrante, reduzido a um homem e s

'.-.tttttndo e Maioria absoluta ofereciam an

,: , por um lado, e, por outro, a generalida<

:ç revelar. Os letreiros vão se encarregar
ros personagens do drama a sua represel

- 
. :de contra um migrante recém-chegado

'Sebastião 
é um dos milhares de migra;

: ,-rs qug 6 rrulistano é dado como um "rep
-.rdo ainda alternar o singular e o plural
.rares".'Aqui eles constituem a massa de t
,." (letreiro 8); "Por que ele veio?" (letr,

-:rido?" (letreiro 12). Oscila-se entre o si

.lardes genéricas que ele e o paulistano sãc

. ':.ar. O mecanismo está condensado no ;
-. jenta apenas um migrante e intitula-se,\
.-: o filme busca, ainda que por meio de l

-.rcão, é o nível do sociológico. O próprro
- .orra quando qualifica o diálogo de "ine

':taculo único, nunca presenciado, eue st

- rrecedor". Esse último adjetivo indica a

::ele traz informaÇÕes supostamente n

: :'.;io é ele, esclarecedor de um conflito so,

Informações de fato provavelmente cc

.:essista, que é o público mais pror,ár.e1

::sário fazer uma ressalya importante: -\
. .c- urnâ reportagem de televisão qLle se ,

v, 2, um dos momentos negros da repre:
-le mostrar miséria no vídeo era um e s

.. J repressào nào se fez esperar. Po:tcr
:rrá outro filme para televisão, Állce : a u

., um lar de classe média, pais, filhos e er:
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TV, e o que eles vêem é justamente um trecho de Migrante.s. A ima-
gem da miséria irrompe na tranqüilidade do lar acarpetado, que

poderia perfeitamente ser a casa do paulistano do filme. É para esse

público que o filme, espera-se, seria esclarecedor. Mas, tirado desse

contexto e inserido na série de filmes aqui comentados, a informa-

ção que eletraz é ele mesmo, é a maneira como foi feito. EIe bem o
sabe e não deixa de ficar um tanto fascinado por si próprio.

O que ele traz de novo é que quase nada é dito a respeito do
migrante. O filme não procura dizer, ele mostra. O relacionamento
entre povo e classe média, filmes anteriores, e muitos, o fizeram.
Por exemplo, Maioria absoluta, só que era a montagem que criava
o relacionamento a partir da alternância de planos. Aqui, a monta-
gem não põe em contato as forças antagônicas; elas são colocadas

face a face e se defrontam no próprio palco da filmagem. lJm pouco
como se Viramundo resolvesse promover um encontro entre o
empresário e o operário desempregado, para ver o choque que dá.

Por isso, esse plano dura tanto: ele não pode ser cortado, e nenhum
elemento do drama deve ser criado pela justaposição de planos. Se

montagem houver, ela será dentro do plano, de forma a não haver

dúvida quanto ao fato de que os dois indivíduos/entidades estão

simultaneamente no mesmo espaço. Pelo mesmo motivo, a câme-

ra (econômica, não se desloca, limitando-se a pequenas panorâ-
micas e zooms.

Esse espaço tão denso e compacto me leva a perguntar com
quem nos identificamos nesse plano. Com o paulistano, é difícil;
seria necessária uma forte convicção para assumir um personagem
que tem evidentemente o papel antipático. Com o migrante, tam-
bém é difícil: que ele tenha a nossa simpatia, sim, é a vítima, mas

somos socialmente por demais diferentes, seria indispensável uma
forte dose de populismo. Com o terceiro ator, o cineasta, acho
igualmente difícil: ele é por demais personalizado nos letreiros -
ele provocou a situação - e na imagem - com o olhar ele verifica

8z

se a câmera está pronta para dar início at'r

ricrofone; ele é o mestre-de-cerimônias. (

que nosso ponto de contato com esse espacr

., câmera. Porque ela não se desloca a não ser

.1ue não hâ travellingsnem meandros de càn

;oincidir com ela, da nossa poltrona imór-el

la sala de estar. De certo modo, é um espaço

(ssemos para os lados a cabeça e os olho.. E

:etáculo: respeitável público, assistiremos a

. exclusivo.

No entanto, o espaço, aparentemente

:ros momentos do plano em que os três persr

-ro, temos o cineasta à esquerda; à direita
.:mbos de perfil ou de três quartos de trás

licial do cineasta, que verifica se a câmera t

, migrante ocupa o centro e o vemos de I

..rcialmente mais fraco ocupa a posição don
'Jgem, e os que tém força - o representar

.: o migrante, o cineasta que articula a situa,

.. posições laterais.

Uma outra subversão se dá. O entrevist

rr. O paulistano não entrevista, mas dialoga

,elhos. Sebastião lhe responde, não como €

:apondo opiniões e argumentos. Fazen(

-iá1ogo, em igualdade de condições com se

.. trpificações que lhe atribuem: os comercr,

:,nal (notícia referida no letreiro), o par
-. lrnen] do campo, o filme o qualifica de i

:e bastião se contrapÕe: ele não quer vir-er n

r .apital "um meio mais civilizado para fic;

. abalhar na cidade porque "o senhor sabc

..,sta, não é dando piada, a gente come de,
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I,'Ju.,,' J,,uLnlcntO:.]Ue fOsrg . qLtq L) r* j... -::. , .. lrr111.rn
da cidade 

- carteira protlssionar, de identidade, tie sairde , de reser-
vista, atestado de carta de resi-
dência e carta de

Sebastião afirma sua cidadania, ou melhor, seu caráter
no quadro da cidadania burguesa, e, como cidadão, seu
optar e de se comportar conforme seu deseio.Avoz de
aparecer o indivíduo que estava soterrado debaixo dos
amostras, das exemplifi caçÕes.
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É possível armar uma linha lógica e:
-::]tos longa ponta preta sobre a qual se s

,:lamadas; uma parece a de um orador ,

-:loimento de um camponês, ambas assu::
.r',61{ygl à reforma agrária,à luta contra a l
-atifúndio e "esses burgueses,,, em far-or ,la

::S cofit os operários; a voz que deYe ser a de
_.ma que já conhecemos da penil..:
:t 0bsoluta: desacatemos, nunca r."

-\) flOSSO Mas, dentro da lei. nós tt
:ssas falas são acompanhadas de pequen,:
--lano, um canto indígena longinquamenie
ias por um letreiro: "A insurreição é um rr
-royo. - Humberto deAlencar Castelo Brait
:o'1 Essa citação do ditador que tomou o 1.o.,
r1 é ambígua, pois legitima a insurreicão prr:
;urso da luta dessas duas vozes, quando m: I ,

:ica o próprio golpe de Estado. Não deixa ess;


