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Alcaçuz, Manaus e Roraima. Você sa-
bia? Esta guerra não é entre facções 

As notícias correm mais soltas do que os 
prisioneiros em fuga da prisão de Alcaçuz, 
no Rio Grande do Norte, palco de  sangrentas 
chacinas, inúmeras e recorrentes violações 
de direitos, rebeldia e túneis cavados na 
areia. Sob as barbas feitas e as mãos bem 
lavadas dos nossos governantes, desde o 
dia 14 de janeiro, batalhas mortais têm 
sido travadas entre membros do Primeiro 
Comando da Capital (PCC) e a facção recém 
apresentada ao país Família do Norte (FDN), 
aliada do Comando Vermelho. 

A mídia fala o tempo inteiro em “guerra 
entre facções” e o país assiste atônito 
à suposta incompetência das autoridades 
em interferir e finalizar os conflitos. 
Entretanto, o que vemos em Alcaçuz e 
outros presídios de Manaus e Roraima não é 
uma guerra entre facções, mas uma faceta 
da luta de classes que permite ao Estado 
omitir-se, violar leis e ainda fingir 
solidariedade às famílias das pessoas 
assassinadas.

Essa tragédia nos lembra o tempo em que no 
Parque Bristol, periferia de São Paulo, as 
crianças jogavam bola ao lado de cadáveres. 
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Tão perto que, se pudessem se levantar 
ainda, certamente eles dariam uma cortada 
no vôlei, ou um chutão na trave de pedras. 
Isso porque mortes violentas faziam parte 
do nosso cotidiano e o rabecão, sempre 
lotado, demorava pra chegar e transportar 
os corpos. Desde essa época, por volta 
de 1980, a mídia já tratava os conflitos 
ocorridos nas periferias de São Paulo como 
“guerra entre gangues” e “disputas por 
pontos de venda de drogas”.

Mas, eis que um dia surge o PCC – 
uma organização de pessoas aprisionadas 
voltadas à luta por direitos, pelo 
cumprimento das leis relativas à 
prisão (Oh! Paradoxo. Será mais uma das 
contradições do capitalismo?) e proteção 
de seus integrantes e familiares. O PCC 
foi resultado do abandono, da falha do 
Estado e da Sociedade, os quais enxergam a 
justiça pelo viés da vingança – ignorando 
deliberadamente todos os acordos mundiais 
relativos à garantia de Direitos Humanos, 
sempre festivamente assinados pelo Brasil.

Eis também que, contrariando todas 
as expectativas, o grupo de “pessoas 
criminosas” estancou a sangria periférica, 
estabeleceu leis, códigos de ética e de 
conduta dentro e fora das penitenciárias, 
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diminuindo o número de homicídios em 80% 
no Estado de São Paulo. (Não. Geraldo 
Alckimin e sua PM não têm cacife para 
tanto e nem estão interessados em frear o 
genocídio contra o povo preto, periférico, 
que continua em curso desde a abolição da 
escravatura – afinal, sonhava-se um Brasil 
branco e capitalista.) 

O sociólogo Clóvis Moura, em seu livro 
O negro na sociedade brasileira (1988), 
afirma que no Brasil houve um projeto 
de formação populacional que visava ao 
embranquecimento da população brasileira 
por meio da mistura interétnica, através 
da criação de leis segregacionistas e de 
estratégias de “imobilismo social”. E um 
dos resultados de séculos de discriminação 
é a presença maciça da população negra nas 
favelas, nos presídios e outros lugares de 
extrema pobreza. Podemos considerar que, 
nesses lugares, à estratégia do imobilismo 
social, citada por Clóvis Moura, soma-se 
o alto número de óbitos (genocídio) entre 
a população negra, como reforço a essa 
política de embranquecimento.

Assim, tanto os conflitos armados 
individuais que deixavam rastros de sangue 
nos nossos campinhos, quanto os coletivos 
que ora ocorrem nas penitenciárias 
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brasileiras são apenas expressões de uma 
guerra maior, a qual possui traços étnicos 
bem definidos: De um lado a branquitude 
secular da elite (devidamente representada 
por agentes estatais, sobretudo os do 
campo da política), de outro a negritude 
da população carcerária e seus famílias.

Sendo assim, fervilham em nossas cabeças 
algumas perguntas: a quem interessa frear 
a matança nas prisões? Bandido bom não é 
mais bandido morto? Já pensaram se, como 
colocaram ordem nas favelas, o PCC ou outro 
grupo armado resolve e cria condições para 
pôr ordem no país? Nós já. 

E considerando que a maioria das outras 
facções desenvolveram-se sob três bases 
altamente destrutivas (o mercenarismo, a 
violência e o baixo senso de solidariedade 
de classe - vide números crescentes de 
crimes violentos nos Estados onde elas 
dominam), e considerando ainda que tudo 
isso é perfeitamente compreensível, dada 
a situação de extrema desumanização em que 
vivem as pessoas encarceradas no Brasil, 
rezemos. 

Sabemos que o que vamos dizer agora 
parece loucura, sobretudo para os coxinhas 
com catupiry. Mesmo assim, lá vai (tire a 
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criança da sala): rezemos pelo PCC. 
Ao menos com estes se pôde ver na prática 

a redução da violência nas favelas e, caso 
venhamos a cometer algum erro, com o PCC 
é possível reclamar um júri, defender-
se e, quando for o caso, livrar-se do 
castigo – coisa rara no sistema judiciário 
brasileiro.

Luta de classes, luta de raças

No Brasil, a Luta de Classes, isto é, 
a luta “entre as classes”, é confusa e, 
por vezes, difícil de se identificar – 
dado que, a um primeiro olhar, aparenta 
ser travada entre uma classe mé(r)dia 
“opressora” e os pobres “oprimidos”. 

Porém, a verdade é que a classe média é 
parte da classe trabalhadora também e é por 
isso que não é ela nosso inimigo de fato. 
A  verdadeira relação entre opressores 
e oprimidos, se dá entre capitalistas e 
trabalhadores – por meio da extração do 
lucro, ou mais valia.

Daí pra frente tudo o que se segue 
desdobra-se em ferramentas para que o 
trabalhador e a trabalhadora não perceba 
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e não se incomode com tamanha espoliação, 
com a retirada de imenso lucro a partir 
da exploração de seu trabalho  (isso 
que, parafraseando um amigo nosso, os 
intelectuais chamam de mais-valia, mas o 
popular chama de roubo, assalto, safadeza 
mesmo).  Tais ferramentas vão de programas 
de TV, à legislação do país, chegando  até 
mesmo às vias de fato da violência física. 

Já para a classe média são usadas como 
ferramentas de controle os seus salários 
“médios” e o status da posição que exercem 
como trabalhadores e trabalhadoras 
intelectuais, em detrimento do trabalhador 
braçal.  Isso  lhes dá a ilusão de que 
não são trabalhadores ipsis literis, 
uma vez que o conceito de trabalho está 
fortemente ligado a trabalho braçal. 
Dessa forma, sendo uma classe de gerentes 
e administradores não comporiam a massa 
de trabalhadores e trabalhadoras do país, 
sendo essa massa composta por aqueles que 
executam os trabalhos idealizados pela 
elite e gerenciados pela classe média. 
Sendo a classe média os “gerenciadores” 
dos ganhos da elite, muitas vezes, quando 
falamos em classe trabalhadora estamos nos 
referindo apenas à população pobre.

    Dito isto, é preciso que olhemos 
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para a massa a fim de perceber quais as 
características que marcam profundamente 
tais pessoas. Se olharmos com  olhos  
críticos perceberemos que não há nenhuma 
característica estética que marque tanto 
os pobres como a NEGRITUDE, pois nas 
periferias de todo o país, talvez com 
exceção para os três estados do Sul, em 
90% dos casos ou as pessoas são pretas 
ou têm algum parente que o é, sendo os 
traços negróides o fenótipo mais comum nas 
periferias. 

    Por isso se quando falamos em classe 
trabalhadora estamos falando de uma massa 
de pessoas pobres, quando falamos em 
pobres estamos falando de uma massa de 
pessoas negras. Mas apesar de, por isso, 
a Luta de Classes ser confundida com a 
Luta de Raças, uma vez que no grosso da 
elite não há negros, o que há de fato 
é Luta de Classes de não de Raças. Uma 
Luta de Classes se utiliza do racismo como 
ferramenta principal para a acumulação 
e dominação, ou seja para a opressão da 
classe trabalhadora. Por isso seja você 
branco, amarelo ou vermelho, se é pela 
libertação da classe trabalhadora tem que 
ser contra o racismo. É claro que tem que 
ser também contra a homofobia o machismo a 
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gordofobia. Porém deve levar em conta que 
o fato de ser negr@ agudiza a situação dos 
grupos citados acima.

A favela, o comunismo e a igrejinha

 
“a religião é o ópio do povo, o coração de 

um mundo sem coração” 
Karl Marx

“Sou eticamente cristão e teoricamente 
marxista”

Chico de Oliveira

O pensamento doutrinário marxista é, 
por diversas vezes tratado como religioso, 
pejorativamente chamado de “igrejinha”. 
Entretanto, contraditoriamente, o 
cristianismo tem tanto em comum com o 
comunismo pregado por Marx, quanto as 
igrejas atuais e os novos cristãos não 
têm.

O que é Cristo? Um pensamento ou uma 
pessoa? Um espírito ou a imagem de um 
senhor de cabelos e barbas longas? 

Errou quem disse pessoa ou imagem de 
barbas e cabelos longos.

O que chamamos de cristianismo é 
determinado tipo de pensamento que segue 
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numa direção coerente e deve ser reforçado 
por algumas ações específicas. Por isso 
não basta dizer-se cristão ou frequentar 
igrejas é preciso que o Cristão realize 
algumas ações e despreze outras (guiados 
por essa “coerência cristã”). E por 
mais que pareça difícil entender quais 
são as ações certas e quais as erradas 
(qual seria essa coerência), a sugestão 
deixada por Cristo de que nos amássemos 
uns aos outros explicita diretamente em 
que direção devemos ir: é preciso que 
observemos como estamos desenvolvendo o 
PERDÃO, a discussão da DESIGUALDADE SOCIAL 
e PESSOAL, a CRÍTICA POLÍTICA aos donos do 
poder político/econômico (cobradores de 
impostos) e a HIPOCRISIA (revelada quando 
Cristo pede que atire a primeira pedra 
aquele que nunca errou).

Qualquer pessoa séria que quiser 
discutir a vinda de Cristo à Terra deve 
entender que ele veio pra realizar severas 
mudanças no pensamento humano. E que o 
tipo de amor que ele pregava era diferente 
daquele amor que as famílias guardavam 
para seus descendentes ou ascendentes de 
mesmo sangue. O amor proposto por Cristo 
faria desaparecer as classes sociais, as 
raças e as fronteiras. Seria o encontro do 
gênero humano consigo mesmo, ou seja, um 
mundo eticamente cristão e economicamente 
comunista.

Então, pensando na possibilidade da 
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união do gênero, podemos pensar que Cristo 
veio para todos? A resposta é sim. Veio 
para todos: para os pobres como bálsamo, 
para os ricos como exemplo. Ele não 
impediu que estes também pudessem segui-
lo e ouvir seus conselhos (desde que se 
tornassem pobres). Sendo assim, podemos 
afirmar que Cristo veio sim apenas para 
os pobres (bem aventurados os pobres, que 
Roma transformou em: bem aventurados os 
pobres de espírito).

Agora que já entendemos que Cristo na 
verdade é um pensamento que, foi passado 
por meio de mensagens, parábolas e 
ensinamentos que sugerem AMOR e JUSTIÇA 
SOCIAL, pode-se alertar a maior parte dos 
cristãos de que eles não estão exercendo 
o pensamento cristão, mas exatamente seu 
contrário, isto é, estão propagando um 
discurso ANTICRISTO.

Como falamos no início, Cristo veio para 
mudar radicalmente o pensamento social. Por 
isso, se A/C os grandes líderes religiosos, 
como Davi e Salomão, acreditavam e 
executavam a riqueza material como sendo 
uma benção de Deus - o que supunha uma 
espécie de termômetro para sabermos quando 
um sujeito era ou não amado por Ele e, por 
isso possuiriam mantimentos, gado e até 
servos, com a chegada de Cristo é visível 
que esse pensamento muda. 

Os sujeitos apontados por Cristo como 
abençoados, passam a ser abençoados 
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espiritual e não materialmente. Mas 
os pregadores atuais, num gesto de 
anticristianismo, insistem na teoria da 
prosperidade, seus conselhos só vão até 
o lado concreto do materialismo, parecem 
até administradores de empresas ou médicos 
(só falam de dinheiro e doença), por isso 
não pescam almas, pescam pessoas. Na maior 
parte das vezes peixinhos financeiramente 
desprovidos ou psiquicamente doente. Mas não 
lhe ensinam nada no sentido de nos unirmos 
(comunismo) e vivermos apascentados como 
Cristo pediu três vezes a Pedro (Pedro, tu 
me amas? Apascenta a minha gente).

Sendo assim, quando reconhecemos um 
cristão? Quando o vemos entrando ou saindo 
de uma igreja (e pregando o olho por 
olho) ou quando, por meio de seus atos, 
encontramos perdão, solidariedade e amor 
ao próximo?

Antes de cristo o pensamento sobre o 
perdão de alguém que houvesse cometido uma 
infração era visto como algo absurdo, a 
“multidão” queria assistir em praça pública 
a crucificação de pessoas (cristãos, 
inclusive).

No velho testamento as famílias 
desenvolviam uma relação comercial que não 
dava espaço para o amor (mostrada desde 
Caim e Abel). Por isso, José foi vendido 
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no Egito e não são poucos os casos onde 
familiares agiam sem amor: as filhas de 
Abraão, por exemplo, aproveitando-se dele 
bêbado, dormiram com o pai, na intenção de 
ficarem grávidas. Noé amaldiçoa o filho 
Cam, por que o viu nu e riu dele – tem 
cabimento? – Davi manda um homem para 
morrer na guerra, para poder ficar com a 
viúva.

Assim, o comunismo tem tanta afinidade 
com o cristianismo primitivo, quanto as 
igrejas moderna com o capitalismo e a 
teoria da prosperidade.

Os primeiros vêem os pobres como seres 
humanos dignos. Os segundos enxergam os 
ricos da mesma forma (quanto mais bens, 
mais abençoados, mais “de bem” seria a 
pessoa – e o inverso também é verdadeiro).

Sendo assim, o pensamento marxista deixa 
de ser “igrejinha”, pois estas últimas 
estão em lua de mel com o capitalismo, neo-
liberalismo, meritocracia e criminalização 
da pobreza.

As ONG’s não são assistencialistas, 
são neoliberais

O projeto neoliberal, no Brasil e no 
mundo, prega que os Estados devem abominar 
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o assistencialismo, não devendo ser arrimo 
dos pobres. Ou seja, os Estados devem ser 
mínimos, no que toca à assistência social. 
Por isso os recursos que deveriam ser 
destinados a suprir as necessidades dos mais 
pobres e garantir-lhes a sobrevivência, 
são investidos em ONG´s cuja missão é 
ensinar aos pobres como resolverem sua 
própria situação.

A coisa acontece assim: A ONG recebe 
uma verba X do governo, ou de investidores 
particulares, e tem de repassá-la aos 
necessitados que atende. Mas o repasse 
não acontece de forma concreta, pois as 
instituições raramente entregam ao seu 
público alvo os produtos básicos para 
solução imediata de seus problemas também 
básicos. Isto é, ao invés de repassar, por 
exemplo, a um sujeito responsável por uma 
família de quatro pessoas, os mantimentos 
necessários para que sobrevivam por um 
período e, paralelamente, lhes fornecer 
capacitação profissional e passe livre 
para circular pela cidade, as ONG’s 
costumam entregar somente a capacitação. 
Esta última costuma ser composta de 
palestras e mini cursos que, em geral, 
abordam conhecimentos que deveriam 
oferecer subsídios para que o trabalhador 
se organizasse financeiramente, mas se 
mostram tão abstratos e ineficientes que 
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mais parecem cursos de da auto ajuda
Nem todas as ONG´s são ineficientes no 

que concerne à formação dos sujeitos para 
“pescarem seu próprio peixe”, mas todas elas 
dizem, numa só voz, que é melhor aplicar 
recursos na capacitação de empreendedores, 
uma vez que sua simples distribuição 
faria com que as pessoas se tornassem 
acomodadas, acostumadas a receber sem 
trabalhar, as tornaria “mimadas”. Todas 
as ONG´s concordam que é melhor ensinar 
a pescar do que dar o peixe, parecendo 
ignorar que, para quem está com fome, o 
importante mesmo é comer o peixe.

É necessário que percebamos de uma vez 
por todas que os verdadeiros mimados são 
os ricos, pois são os verdadeiros pais 
e filhos do Estado burguês. São eles os 
acostumados a receber e não a trabalhar, e 
as ong´s são neoliberais quando aceitam e 
propagam o Estado mínimo – uma vez que o 
Estado “máximo” seria assistencialista – 
daí as ONG´s serem tão aceitas pelo poder 
público e empresários (e, estes últimos, 
são os verdadeiramente assistidos por  
políticas assistencialistas, políticas  
protecionistas, pelo “Estado máximo”).

-------------------
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-------------------
O rolezinho e a luta de classes

O capitalismo fez de todos nós seres 
consumistas. Sua capacidade de inventar 
novas necessidades é absurda e, por se 
tratar de um ser social, todas as novas 
necessidades criadas, mais cedo ou mais 
tarde, se tornam básicas ao ser humano 
(somente o animal se contenta com alimento 
e o abrigo).

Assim, temos que superar este sistema 
econômico se quisermos que o consumismo 
desapareça, pois  este não se resume em 
usar Nike. Apesar de essa marcar ser um 
ótimo ícone para batermos no capitalismo, 
tem consumista para qualquer hora ou 
ocasião: tem o das roupas, o dos tênis, 
o dos livros, o dos teatros, cinemas, 
saraus, o consumista das viagens, o que 
não usa nike, vai trampá de bike, mas 
gosta de Paris e não morre sem ir a Machu 
Pichu. Tem o consumista de “cultura” - 
na verdade de espetáculos (e este muitas 
vezes é sensacionalista) -, o consumista de 
restaurantes, de acampamentos selvagens, 
de música, de esporte, de tecnologia. 

Algumas pessoas acreditam que o sujeito 
que usa Nike e frequenta shopping é pura 
futilidade, e o mochileiro que não bebe coca 
cola seria o extremo oposto (pensamento 
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que, como muitos, promove desunião na 
classe trabalhadora).

Nosso inimigo pode ser a Nike e a Coca 
Cola, mas não pode ser o pobre que usa 
sapatos dessa marca e bebe refrigerante. Em 
termos marxistas, não podemos simplesmente 
considerá-lo “alienado”, pois todos somos 
alienados do resultado do nosso trabalho. 

Então, nesse momento em que os jovens 
pobres brasileiros insistem em realizar 
os famosos ROLEZINHOS, temos de tratá-
los como o que são, isto é, filhos da 
classe trabalhadora, filhos da classe que 
gera valores, que constrói o país e o 
carrega nas costas sem ficar com nada. 
Não podemos criminalizar os pobres por 
quererem os produtos consumidos pelas 
classes média e rica, pois tudo pertence à 
classe trabalhadora. Ou pelo menos deveria 
pertencer, uma vez que o resultado daquilo 
que produzimos nos é roubado. 

É tudo nosso, podemos quebrar ou queimar, 
porque é tudo nosso.

Os rolezinhos nada mais são do que mais 
uma expressão da luta de classes. Como 
disse Frantz Fanon, o colonizado quer 
dormir na cama do colonizador. E é por 
isso que o rico não dorme tranquilamente, 
sabe que o trabalhador e a trabalhadora, 
cedo ou tarde vão, com bases teóricas ou 
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não, tomar de volta aquilo que construíram, 
aquilo que é seu. 

 Acontece que quando nós, os trabalhadores 
e trabalhadoras, tomarmos nas mãos o destino 
da produção, em um sistema comunista, a 
Nike vai se tornar uma fábrica de calçados 
e estes voltarão a ter valor de uso. As 
coisas terão essência ao invés de aparência. 
Mas para isso temos que desbancar o rico 
do controle, e isso pode começar sim com 
uma ameaça espontânea, como os rolezinhos, 
por exemplo. 

Assim, gostemos ou não, frequentemos ou 
não os shoppings, temos que lembrar que eles 
foram construídos e funcionam diariamente 
(inclusive sendo abastecidos) devido à 
exploração da classe trabalhadora. Desse 
modo, deveríamos poder dar ao shopping 
e à cidade como um todo o destino que 
desejarmos.

De nossa parte, o rumo que queremos é o 
comunista. É pra isso que trabalhamos.

--------------------------------------
-

Das contradições do Capitalismo: o 
“PCC” e a paz nas favelas

sobre a redução de 80% no índice de homicídios 

Durante duas décadas e meia (de 80 a 
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2005) as periferias de São Paulo viveram o 
que podemos chamar de seus “piores anos” no 
que tange aos diversos tipos de violência. 
Porém, mesmo estando os pobres completamente 
abandonados pela estrutura do Estado, de 
maneira geral, só conseguíamos enxergar um 
tipo de violência: O homicídio. Por isso, 
o homicídio, e as tentativas de, ocuparam 
nosso imaginário durante todos esses 
anos. Não é à toa que nosso vocabulário 
é fortemente influenciado por questões 
ligadas à morte e às armas de fogo. Por 
exemplo, quando queríamos nos referir 
ao fim de algo, utilizávamos expressões 
como: “foi pro saco” ou “subiu”. E não as 
utilizávamos somente em momentos pesados, 
mas também em horas tranquilas, ou de 
admiração, como a expressão “o cara é pá”, 
sendo que esse “pá” obviamente imitava o 
som do disparo de uma arma.

Foi também nessa época que os cemitérios 
municipais se tornaram populares. Para 
termos uma ideia do índice de violência, 
em Heliópolis, bairro do Ipiranga, em um 
só final de semana foram assassinadas 18 
pessoas e, no Jardim Ângela, chegou a 
morrer 60.

O Estado, por sua vez, nunca investigava 
os homicídios, pelo contrário. Fazia vista 
grossa. Na delegacia, a conclusão, sem 
nenhum tipo de investigação, era sempre 
a mesma: “guerra entre quadrilhas”. Sem 
exageros, afirmo que conheci mais de 200 
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pessoas assassinadas e menos de 5 homicidas 
presos (muito diferente dos assaltantes 
que sempre acabavam encarcerados). Será 
que é porque o Estado só investiga 
realmente aquele tipo de crime que envolve 
“patrimônio”?! (Alguém ainda tem dúvidas 
quanto a isso?)

Mas, voltando aos assassinatos, o que 
permitia que seu número fosse tão assustador 
era o fato de que muitas pessoas possuíam 
algum tipo de arma de fogo e não havia 
nenhum tipo de poder soberano para impedir 
que elas simplesmente resolvessem usar sua 
arma após uma discussão trivial no bar. 
Todos sabiam que não haveria investigação 
policial e que era só fugir do flagrante 
para depois retomar a vida normal. Outra 
implicação era que os homicidas se 
respeitavam entre si e raramente algum 
ensaiava se tornar soberano, de forma que, 
desde que um não se metesse com o outro, 
poderiam agir livremente oprimindo a quem 
não tivesse também uma arma.

Tudo isso fazia com que as pessoas 
oprimidas o fossem por diversos agentes.

A maior parte das pessoas que comprava 
uma arma e tinham coragem de usá-la para 
matar eram jovens abaixo de 20 anos que, 
na maioria das vezes, também acabavam 
assassinados perto dos 20. Estávamos 
abandonados num território cheio de jovens 
com baixa expectativa de vida, baixa auto 
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estima e uma arma na cintura.
Nesse período, duas armas se tornaram 

parte do nosso cotidiano: O revólver calibre 
38, que tomou apelido de “três oitão”, ou 
“canela seca”, e a pistola calibre 380 que 
ficou conhecida como “PT”, ou “quadrada”. 
Primeiro se tornou popular o “oitão” de, 
em média, seis tiros, e depois a “PT” (semi 
automática) de 16 tiros. Da para entender 
a diferença né ? A “PT” não só tem mais 
poder de fogo, como, pelo fato de ser semi 
automática, é mais difícil de controlar, 
além de ser mais difícil acertar um alvo 
com ela. Por isso, quando usada, causava 
muito mais estragos que o oitão (a “Taurus” 
nos deve essa, pois fabricou, à revelia, 
essas armas, que muito contribuíram com o 
extermínio de boa parte daquela geração).

Atualmente, os assassinatos dentro da 
periferias  paulistanas se tornaram raros, 
quando comparados com “os piores anos”. Boa 
parte dos casos de homicídios que ocorrem 
hoje nas favelas contam com o envolvimento 
da PM.

O motivo dos assassinatos terem 
diminuído nas periferias de São Paulo 
está diretamente ligado ao surgimento 
do Primeiro Comando da Capital o “PCC”. 
E a explicação é simples, diferente das 
polícias militar e civil que davam de 
ombros para as famílias que acabavam de 
perder um ente querido, o PCC resolveu que 
iria se estabelecer como poder soberano e, 
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em determinadas situações, tomava as dores 
das famílias. A partir daí constitui-se 
uma hierarquia e uma burocracia. Pois, 
uma vez que havia um poder soberano, este 
deveria ditar as novas regras (lembrando 
que a regra antiga era: “não mexe comigo 
que não mexo contigo”). E é claro que como 
o homicídio era  o nosso maior problema, 
seria preciso discutir aquela realidade.

Então, com a nova e necessária regra, se 
impôs o famoso “debate” antes de qualquer 
execução. De forma que, hoje, a regra 
principal em relação a homicídio é: ninguém 
pode cometê-lo sem antes “debater”. No 
debate, forma-se um tribunal onde o caso 
é discutido e o veredicto é dado por um 
membro do PCC ou alguém muito ligado à 
facção. Caso o veredicto seja favorável 
ao “réu” a outra parte não poderá puni-
lo, a menos que o faça e depois desapareça 
da região. Caso uma pessoa mate a outra, 
sem ter passado pelo “debate”, é muito 
provável que sofra retaliação. É simples 
assim. Essa simples estrutura inibiu às 
pessoas de saírem matando “à vontade”.

A grande questão é que devemos comemorar 
a redução em 80% dos assassinatos, mas 
corremos o risco do surgimento de um 
grupo tão forte quanto o PCC e que lhe 
imponha uma guerra semelhante àquela 
vista no RJ, onde o poder soberano de um 
grupo é frequentemente destituído por um 
grupo rival. E o maior problema disso, 
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nós sabemos, é que quando este novo grupo 
se estabelece no novo território costuma 
tomar de assalto até a casa dos antigos 
moradores para estabelecer sua nova casa. 
Ou seja, ressuscitam o terror.

Das contradições do Capitalismo: 
para a Rede Poder e Revolução e Cole-
tivo Perifatividade

Ficamos em casa pensando, esses dias 
todos, como dividir com nossos amigos 
e amigas algumas angústias que vêm nos 
incomodando profundamente e que podem nos 
ajudar coletivamente a superar algumas das 
contradições do nosso momento atual. 

Então, escrevemos este texto, acreditando 
que cada um de nós é muito importante 
no processo de transformação da nossa 
sociedade, mas que precisamos avançar em 
alguns pontos.

Começaremos com uma pergunta: 

O quê será que Ernesto Che Guevara, os 
livros, a minissaia e o Movimento Punk têm 
em comum?

Nossa resposta imediata é: Todos 
nasceram revolucionários aos olhos do 
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mundo e depois viraram aperitivo para o 
mau gosto capitalista.

Expliquemos:

Nós fazemos parte de uma geração que 
presenciou o abandono de toda uma classe 
à sua própria sorte, às suas próprias 
(ausências de) leis. Presenciou instalação 
e a vitória do Neoliberalismo.

Mais do que nossa geração, nossa 
classe, viu e vê ainda nosso povo sendo 
cotidianamente oprimido, assassinado, 
segregado das universidades, de determinados 
postos de trabalho, de bairros inteiros 
que não foram feitos para pretos e pobres.

Nosso grupo aprendeu com as gerações 
anteriores que os livros são bons 
companheiros: ensinam, divertem, abrem 
horizontes. Aprendeu que Che Guevara 
é um grande exemplo de pessoa humana 
revolucionária; que o uso da minissaia e o 
desuso do sutiã significavam a libertação 
feminina contra a opressão do capitalismo 
machista; e que o Movimento Punk pregava 
um estilo de vida radicalmente avesso a 
esse sistema de consumo desenfreado.

Vimos a instauração de mudanças que 
ainda não conseguimos apreender e nos 
posicionar.

O que gostaríamos de dizer aos nossos 
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amigos e amigas é que a nossa geração não 
aprendeu – mas precisa – que os livros não 
são simplesmente bons. A valorização da 
cultura letrada, em detrimento da oral, 
esqueceu de nos contar que escritores e 
escritoras são pessoas comuns, impregnadas 
de cultura e intenções revolucionárias 
ou contra-revolucionárias. Ainda não 
aprendemos que os livros escritos e/ou 
veiculados até hoje, em sua maioria não 
nos representam – ou pior – depõem contra o 
nosso povo. Eles nos ensinam, por exemplo, 
que a história do povo negro no Brasil se 
esgota ou na escravidão ou na religiosidade 
ou na culinária – quando, na verdade, o 
povo negro tem sido o motor que faz com 
que este país se mantenha economicamente 
vivo. Nos ensinam que lugar de mulher é na 
cozinha, que homossexualidade é anomalia 
e que a elite brasileira não tem nenhuma 
responsabilidade na miséria econômica e 
intelectual na qual vivemos.

Assim, amigos e amigas, insistimos: não 
adianta ter uma porção de bibliotecas se 
elas forem repletas de Monteiro Lobato e 
outros do gênero. Esse lixo racista não 
serve nem pra ser reciclado, pois pode 
contaminar ainda mais o nosso solo, o 
nosso ar. 

E quanto ao caríssimo Che Guevara? 
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Coitado. Virou Che Consumo. Che Madruga. 
Madroga. Deve nunca ter descanso em seu 
túmulo. Sua imagem – que fora símbolo de 
amor à humanidade e disposição para a luta 
contra o Capitalismo, hoje nada mais é do 
que uma camiseta vermelha com um estêncil 
de um homem sem história.

Com a minissaia não foi diferente. Em 
um momento ela representava a liberação 
sexual – necessária – das mulheres. No 
momento seguinte já se tornara obrigatória. 
Estranha burca às avessas para que as 
mulheres sejam aceitas e valorizadas pelo 
seu “potencial feminino”. Sim. As pessoas 
nos dirão que a inteligência também é 
valorizada. E o é. Mas o melhor jeito de 
colocar o gênero em seu (in)devido lugar 
(inferiorizado, como objeto de consumo, 
propriedade privada e, portanto, susceptível 
às violências, mandos e desmandos da 
nossa sociedade machista) é ainda a velha 
e boa minissaia. Isso não quer dizer, é 
óbvio, que mulheres sofrem porque usam 
minissaia (a burca curta). Sofrem porque 
são mulheres inseridas em uma sociedade em 
constante conflito. O capitalismo precisa 
de categorias de pessoas que possam ser 
subjugadas, inferiorizadas, para que uma 
só classe, um só gênero, se perpetue no 
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poder.
Quanto a isso, a pirâmide social 

brasileira é bem “clara”: Homens brancos no 
topo. Mulheres brancas logo abaixo. Depois 
homens negros e, na rabeira, por baixo de 
tudo, sustentando o país, se posicionam as 
mulheres negras.

Se não há capitalismo sem racismo, não 
capitalismo sem machismo também.

Por último, pensemos no Movimento Punk. 
Surgido como forma de contestação total 
ao sistema capitalista – em sua forma de 
se vestir, de se portar, de não consumir, 
etc – hoje em dia é só mais um cortezinho 
de cabelo que pode ser feito em qualquer 
salão de cabeleireiros, inclusive os mais 
chiques. Obviamente, também, nesse caso, 
há quem resista. Mas os punks resistentes 
não conseguem mais falar de um outro mundo 
possível, porque sua voz se perdeu no 
turbilhão. Enfraquecido, agora é só mais 
um estilo pronto para o consumo.

Enfim. Tem mais uma coisa que a gente 
gostaria de dizer. E diz respeito à Censura.

Os ditos revolucionários do presente 
matam e morrem por essa palavrinha triste. 
Censuraram a censura.

O que ainda não se compreendeu, 
parece, é que há uma mudança importante 
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de contexto. A ditadura militar agora é 
outra. O liberalismo venceu e, embora ele 
nos confunda parecendo revolucionário, nós 
só estamos “liberados” para nos ferrarmos: 
Para estudar em escola ruim, consumir o 
que pudermos, indefinidamente, lermos 
porcarias racistas, machistas, sermos 
objetos de consumo muito bem expostas pra 
uma melhor avaliação do consumidor, etc.

Temos que acordar, perceber que a 
tendência do Capital é subverter a ordem 
para mantê-la, não para modificá-la. E 
o que surge hoje como revolucionário e 
necessário, em pouco tempo pode se tornar 
contrarrevolucionário. Precisamos ficar 
atentos para enxergamos o quanto antes 
essas mudanças e reformularmos também 
as nossas estratégias. Isso vale para 
os livros que escrevemos ou editamos, os 
saraus que participamos, as bibliotecas 
que montamos, as pessoas que atendemos 
em nossos trabalhos sociais, nossos 
relacionamentos amorosos e todas as nossas 
bandeiras.

Por último, queremos dizer que nossos 
coletivos ainda representam o que há de 
melhor, com nossa capacidade de articulação, 
indignação, preocupação com o ser humano. 
Só temos que nos manter alertas e prontos 
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para a mudança que as situações exijam.
Atenção, amigos e amigas. 
Atenção às contradições desse sistema.

A cor do privilégio

Falando de modo grosseiro, luta de 
classes é o embate travado entre empregados 
e patrões. Os primeiros tentam se libertar 
da exploração econômica e os últimos tentam 
mantê-la, pois dela advém o seu lucro. 
Entre ambos temos a classe média tentando 
equilibrar-se entre seu pouco dinheiro e 
seu horror aos pobres. 

Nos tempos em que o espectro do comunismo 
rondava mais de perto o Brasil muitos dos 
meus amigos viviam em estado de terror, 
pois a propaganda oficial dizia que, nesse 
horroroso sistema, quem porventura fosse 
dono de duas casas teria de doar uma, quem 
tinha dois carros, teria que se desfazer 
de um, e assim por diante. Mas o medo 
dos meus amigos sempre me pareceu bastante 
infundado, já que todos eles moravam em 
barracos apertados na beira do córrego. 

O medo deles e das outras pessoas era, 
na verdade, apenas uma reprodução do 
discurso das elites nacionais. Discurso 
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esse estrategicamente plantado para manter 
o domínio de uma classe sobre a outra – já 
que o maior medo das elites sempre foi, 
justamente, a emancipação financeira dos 
pobres. Pobres libertos significa ricos 
encarcerados. E como no Brasil, via de 
regra, ser negro é ser pobre, a luta de 
classe se revelará também como luta de 
raças. Assim, o racismo seria também uma 
faceta da luta de classes.

Nesse viés, temos, de um lado, as 
pessoas socialmente brancas (a elite de 
pele clara e cabelos claros ou tingidos 
à força) colhendo os frutos de séculos 
de escravidão e racismo, com maior poder 
aquisitivo, mais anos de estudos, maior 
expectativa de vida, etc; e de outro 
temos o povo negro (composto por pretos e 
pardos), inversamente, com renda inferior 
à dos brancos, menos escolaridade, etc.

Se o maior medo subjetivo da pessoa 
negra é o retorno aos tempos malditos da 
escravidão. O maior medo da pessoa branca 
é o de um dia assumir o papel daquele que 
foi escravizado. 

Além disso, pessoas socialmente brancas 
acreditam, de certa forma, que perder os 
privilégios trazidos pelo racismo equivale 
a ser aprisionado. Isto é, sabem que a 
libertação dos negros está intimamente 
ligada à sua prisão. Por que não viveriam 
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sem os privilégios estabelecidos. Não é 
de graça sua posição reacionária diante 
da discussão antirracista e de políticas 
afirmativas como as cotas, por exemplo. 

A igualdade racial tende , por exemplo, a 
tirar dos brancos o título de beleza padrão, 
diminuir seu acesso ao ensino superior e 
aos papéis socialmente valorizados. Busca-
se, de todas as formas, manter as coisas 
como estão, pois o despertar massivo da 
negritude geraria conflitos.

As mesmas pessoas que compreendem o 
embate iminente proveniente da tomada 
de consciência do povo negro, fingem 
desconhecer o fato de que já existe um 
conflito posto onde negros e negras são 
sistematicamente vitimados.

Assim, o povo branco tende a demonstrar 
desprezo diante das dores causadas pelo 
racismo, tendem a se incomodar mais quando 
encontram um negro em posição de poder do 
que quando o vê na lama. Usam o desprezo 
como arma do racismo... 

Se os brancos brasileiros não criaram 
a KKK tupiniquim, seu desprezo diante 
dos problemas do racismo impediu, por 
exemplo, que o cinema nacional, a música e 
a literatura se ocupassem da problemática 
do racismo, como acertadamente fizeram 
os Judeus ao financiarem os filmes 
antinazistas e, por isso, criaram um 
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sentimento universal de repúdio ao nazismo 
que alimenta a vergonha da Alemanha diante 
do fato de ter protagonizado esse momento 
histórico.

Essas coisas fazem com que nos indignemos 
mais com os terrores do nazi-fascismo do 
que com os da escravidão. Assim como nos 
incomodamos mais com a ditadura de 64/85 
que deixou desamparadas cerca de 1000 
famílias, do que com a ditadura atual a 
“democracia militar”, que desampara três 
a cada quatro famílias negras.

Além disso, as pessoas socialmente 
brancas não sentem uma só gota de vergonha 
pelo fato de o Brasil ter sido o último país 
no mundo a abolir a escravidão, nem de ter 
proibido os ex-escravos de comprarem suas 
próprias terras ou de terem acreditado 
durante muito tempo que no Brasil não 
havia racismo.

Então, não é que não percebam nada 
disso. A verdade é que toda vez que ouvem 
falar de racismo, é como se um velho 
fantasma lhes olhasse através do espelho, 
reprovando suas atitudes e ameaçando-os 
de vingança. Sentem um desconforto e só 
conseguem pensar em escapar das acusações, 
da perda de privilégios ilegítimos e da 
desvalorização social. Em suma, morrem 
de medo da possibilidade de ocuparem o 
lugar mais terrível do capitalismo que, no 
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Brasil, historicamente tem sido empurrado 
ao povo negro.

Vale lembrar: nem todas as pessoas 
socialmente brancas são racistas - o que 
é ótimo -, mas ainda assim, colhem os 
privilégios advindos de uma sociedade 
pautada no preconceito baseado na cor da 
pele. 

E os meus amigos, aqueles que temiam 
o espectro do comunismo, hoje em dia 
temem despertar o “fantasma dos conflitos 
raciais”. Nem percebem que já fazem parte 
dele, são as vítimas. Dormem tranquilamente, 
abraçados ao seu medo.

--------------------------------------
-------------                ------

--- Pequeno manifesto contra a escrita 
de Monteiro Lobato

Há pelo menos seis anos paira a polêmica: 
devemos abrir mão da literatura escrita 
por Monteiro Lobato, devido às inúmeras 
acusações de ocorrência de racismo nas 
suas obras? Antes de responder a essa 
pergunta, nós a devolvemos com a seguinte 
analogia: devemos entregar facas nas mãos 
de crianças, deixar que se firam para, só 
depois, impormos os necessários limites?

A resposta a ambas as perguntas é, 
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obviamente, retórica, pois o racismo tem 
o poder de ferir tão gravemente quanto 
qualquer arma “branca” e a analogia nos 
ensina que não, não se deve deixar que as 
pessoas corram risco de ferimentos graves 
à toa.

Para quem não sabe, Monteiro Lobato 
era o tipo marqueteiro, bolsonariano e 
hitlerista: eugenista de primeira, ávido 
por curtir um país de supremacia branca 
e mão de obra barata preta – desde que 
a miscigenação fosse evitada, o sangue 
“ariano” se mantivesse “limpo” e a 
negrada em seu devido “não-lugar” (as 
cadeias, os hospitais psiquiátricos, os 
subempregos...), é lógico.

E como bom eugenista que foi, o dito 
escritor fez questão de usar sua literatura 
(?!) para higienizar o país – ele sabia que 
as palavras tinham força e que a ideologia 
do branqueamento era muito mais efetiva 
quando atrelada à “arte”.

Seus defensores e defensoras, entretanto, 
insistem em dizer que ele foi simplesmente 
um “sujeito do seu tempo”... e que, 
portanto, estaria apenas reproduzindo 
em sua obra um racismo compartilhado por 
toda a sociedade brasileira. Só que não. 
Quando algumas de suas cartas foram enfim 
divulgadas, provou-se que o extermínio do 
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povo negro, a limpeza étnica, era parte 
importante de seu projeto “literário”. 
Provou-se também que as expressões racistas 
empregadas nas Caçadas de Pedrinho, por 
exemplo, não eram simples reproduções de 
algo até então aceito, como querem nos 
fazer crer, mas sim a execução de um plano 
de extermínio de toda uma população via 
imaginário popular.

Assim, em nome de um suposto valor 
literário (não entraremos nessa seara, 
embora saibamos que a literatura, enquanto 
arte, tende a nos aproximar do gênero 
humano e não o contrário, promover a 
cisão, como fazem as obras desse escritor) 
e muito lucro editorial, ano após anos são 
reeditadas e, pior, compradas com dinheiro 
público os livros de Lobato.

Para piorar ainda mais a situação, 
diversas escolas públicas têm eleito como 
patrono de suas Academias Estudantis de 
Letras – AEL’s – o famigerado escritor.

Ora, embora a história do nosso país 
faça com que a maioria de nós, brasileiros 
e brasileiras, tenhamos verdadeira ojeriza 
à censura, há que se garantir que as leis 
– sobretudo aquelas que dizem respeito 
à preservação de direitos humanos, à 
Constituição Federal e ao Estatuto da 
Criança e do adolescente sejam efetivamente 
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cumpridas. 

Desse modo, acreditamos que permitir a 
eleição de Monteiro Lobato como patrono de 
nossas crianças (majoritariamente negras) 
seja reflexo não apenas da falta de 
tratamento sério dado à questão racial nas 
escolas (uma vez que nossas crianças são 
bastante sensíveis e inteligentes... não o 
elegeriam se soubessem o quão racista ele 
era), como também é expressão de um racismo 
institucional que viola todas essas leis 
acima referidas, além de outras mais, como 
a 10639/03, por exemplo.

Assim sendo, exigimos o fim da violência 
racial institucional nas escolas e a 
promoção de amplos debates envolvendo as 
comunidades escolares como um todo sobre 
as questões étnico-raciais. Desse modo, 
garante-se a manutenção da democracia ao 
passo em que se diminui as possibilidades 
de perpetuação do racismo.

Por fim, repetimos: nossas crianças 
são sensíveis e inteligentes. Quando 
informadas/formadas,não permitem o elogio 
agenocidas, a racistas algozes. Não 
permitem Monteiro Lobato como patrono. Não 



permitem Monteiro Lobato como patrono.         
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João Victor (era eu) somos nós!

Quando eu era criança pedia esmolas na rua.
Pedia porque mamãe trabalhava, papai 

trabalhava, mas a vida em São Paulo era 
apenas um pouco melhor que em Milagres 
(segundo contaram meus pais). Então, no 
início dos anos 1980, nossa trupe de meninas 
e meninos saía dali de pertinho do Buraco 
do Sapo, cruzava a Cupecê e desembarcava 
em Moema, Ibirapuera e outros lugares mais 
verdejantes que o velho Jardim Miriam.

Eu era pequena, por isso, levada pela mão. 
Algumas vezes, por ser das menores, ficava 
incumbida de fazer a cara de miserável 
mais miserável do que a indiferença via e 
pedir a comida de sobra das famílias bem 
sucedidas.

Muitas vezes funcionava.
Voltávamos para casa alimentadas e 

carregadas de brinquedos que ninguém 
mais queria, roupas, calçados e até algum 
dinheiro. Às vezes algum dinheiro vinha.

Quando mamãe descobriu proibiu. E então 
nos resignamos à nossa pobreza.

Nem uma nem duas nem três. Mil vezes 
corremos desesperadas do SOS Criança, de 
cobradores com raiva, vigilantes com medo.

Crianças, nós ríamos. Crianças, nós 
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corremos.

Felizmente tamo aqui ainda.
Ainda viva, gente.
Ainda viva…
Já pensou seu eu trombasse um coxinha 

do habbib’s?
Ou se um daqueles outros me pegassem???
Era osso.
Foi osso.
Será osso toda vez que pessoas tenham 

que pedir esmolas e outros tenham que matar 
quem sente fome.

João Victor, sua história era a nossa.
Só que nós sobrevivemos… não sobrevivemos?
E você… nunca mais vai sentir fome.
Não é simples assim, eu já sei...  mas se 

permitam sentir um pouco de vergonha (esse 
sentimento revolucionário e pouco afeito 
a coxinhas e otários), pois a  História, 
como um novelo dialético de lã, vai e 
volta. Uma hora faremos justiça aos nossos 
ex-futuros homens.

Nós, as mulheres e homens, ex-crianças, 
na rua desse lugar sem nome, um dia te 
faremos justiça (justiçasocial, que se 
diga).

É o plano.    
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Contra o terrorismo de Estado

O bicho por aqui tá sem-
pre solto. Geralmente, fardado. 
 
 Como no filme Matrix, o melhor que 
fazemos quando trombamos um dos ro-
bozinhos do Sistema é correr. Cor-
rer feito lebre, apesar da recomen-
dação do saudoso Sabota: “é melhor 
jogar pra cima que tomar” delito alto. 
 
 Mas, você sabe. A carne é fraca, nas-
cemos com medo, e nem sempre o reló-
gio corre a nosso favor. Vira e mexe 
o bicho fardado desenjaula-se em pás-
saros – estúpidos: atingem espelhos 
crentes que fazem seus ninhos cho-
cos no peito do povo preto. E pobre. 
 Quando correr já não serve, as per-
nas não obedecem, o relógio resol-
ve apressar a morte e o terrorismo 
de Estado alcança o alvo (quer dizer, 
o preto), a nós, resta fazer o quê? 
 Só no Estado de São Paulo, em 2014, mor-
reram quase duas pessoas por dia, vítimas 
dos vermes. Devorados vivos, jovens, ne-
gros, sem dinheiro e sem comoção social.

Restaresignar-se? 
 Fazer de nossos corpos de adubo? 
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 Fazer a boca grande e ser devora-
do pela boca pequena das formigas? 
 Resta nos resignarmos. Um pouco. 
 Resta nos indignarmos. Um muito. 

Não calamos, mas falamos sem jeito. Já sa-
bendo que a escuta é precária. O pet é criado e 
nossa massa ainda se encontra abaixo (a sete 
palmos, talvez?) da superfície terrestre. 
 Contra o terrorismo de Estado, 
acendemos velas, encomendamos re-
zas, e falamos (baixo, mas falamos). 
 Vítimas dos vermes, uni-vos. 
 É o que nos resta.

Os cc’s e os Pcc’s

Aí o “ Coxinha” fala:
- Os direitos humanos só protegem os 

bandidos…
Prontamente responde o ‘Coxinha de Ca-

tupiri” (CC):
- Não defendemos os bandidos; defende-

mos que seus direitos sejam respeitados e 
que ele tenha um justo julgamento.

Insistentemente, continua o “Coxinha”:
- É, mas quando morre um policial ou um 

cidadão “de bem” vocês nunca aparecem!
Então, os “Coxinha de Catupiri”, mesmo 

diante dessa afirmação fraquinha, ficam 
sem argumentos.

KKKKK!!!!!!
Parece piada, mas, como eles podem não 
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ter argumentos, se no Brasil simplesmente 
não existem defensores nem dos direitos da 
humanidade, que dirá defensores dos direi-
tos de criminosos? (Só se for o Hobsbawm 
com seu livro “Bandidos”… mas ele nem bra-
sileiro é...).

Os CEDECAS, por exemplos, antigos Cen-
tros de Defesas dos Direitos das Crian-
ças e Adolescentes, incluindo o daqueles 
e daquelas que infracionaram (saudosos CE-
DECAS Interlagos, Sapopemba e Casa 10, o 
Movimento Meninos e Meninas de Rua), ex-
tinguiram-se ou se tornaram simples ins-
tituições conveniadas, sem condições de 
fazer mais que o trabalho burocrático de 
controle social de nossos meninos e meni-
nas. No ano de 2013, o pastor Feliciano, 
notório machista, racista e homofóbico, 
presidia a Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados!!!!

A pseudoesquerda CC não tem argumen-
tos porque lhe falta coragem e porque se 
mantém distante da massa carcerária, da 
mesma forma que fazem com as bandeiras de 
luta da população negra. Não compreendem 
a urgência da discussão de tais problemas, 
antes, se envolvem em bandeiras que variam 
desde frear o aumento de 20 centavos na 
condução, até a defesa de animais, ou ou-
tra moda qualquer.

O pior é que aí, nesse meio, tem muita 
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gente estudando (e não entendendo nada…) 
autores radicais como Franz Fanon, Cló-
vis Moura e até Angela Davis (que tá vi-
vinha, firmona, pronta pra tirar nossas 
dúvidas...).

Porém os CC’s que adoram a leitura que 
Hobsbawm faz do “Banditismo Social”, ado-
ram o “Cangaço Nordestino”, desconhecem 
que não foi em Alcaçuz ou em Manaus que as 
cabeças foram decapitadas pela primeira 
vez, Lampião era mestre nisso e teve sua 
própria cabeça decapitada.

Mas os CC’s estudam as Ciências Huma-
nas por hobby (sim eu tenho um hobby; 
é vermelho…!). Aí, da arquibancada, fi-
cam gritando loucamente contra as igrejas 
que invadem as cadeias e as favelas. Isso 
mesmo, são ativistas de gabinete, arqui-
bancada ou biblioteca, que nunca seriam 
coniventes com o crime, e nunca o com-
preenderiam verdadeiramente como constru-
ção social, categoria econômica, e é por 
isso que abraçam discursos como o de que 
o PCC teria macomunado-se com o Alckimin. 
Por fim, usam-se de desculpas desse naipe 
pra dar as costas ao PCC e às circunstân-
cias de sua fundação (um ano após a pior 
tragédia brasileira na contemporaneidade: 
O MASSACRE DO CARANDIRÚ).

Então, pra que todos fiquem felizes, 
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este texto tem que servir ao menos para 
dar um pouco de argumentação aos CC’s: é 
importante que saibamos, definitivamente, 
que não existem grupos efetivamente defen-
sores de “Direitos Humanos” no Brasil.

Tem mais. Mas esse texto já cresceu mais 
do que devia. Fica pra uma próxima.

Militância, racismo e pipoca

Porque minha escola elegeu Monteiro Lo-
bato como patrono da Academia Estudantil 
de Letras?

Porque a petição contra isso, puxada por 
mim e com apoio geral da nação não vai pra 
frente? Afinal, nenhum de nós é racista, 
apesar de que o Brasil inteiro reconhece 
que sim, ele existe e se junta ao machismo 
para nos colocar cada qual em seu devido 
lugar de pobreza ou riqueza, baseado no 
degradê das cores das almas sinistras?

Porque temos no bairro uma rua homena-
geando um eugenista mundialmente conheci-
do?

Porque o genocídio da população, da ju-
ventude, das ciranças negras não comove? 
Antes, virou um clichê (tipo bife e bata-
ta frita, leite com mel e vitamina C pra 
gripe?

Porque o jogo político e a eleição de x 
ou y é mais importante do que minha vizi-
nha querida que mora em um barraco 2x2 com 



DAS CONTRADIÇÕES DO CAPITALISMO

58

sete filhos, marido, cachorro e agregados? 
Se, tanto faz um louco, um psicopata, um 
pastor ou um “revolucionário”, se chegou 
ao poder, ou governa para a elite e faz o 
jogo, ou morre?

Porque somos mais comprometidos com os 
partidos políticos do que com a libertação 
política e econômica?

É porque somos pipoca.
Porque não fazemos o que deveríamos, 

porque estamos mais preocupados com o 
ibope no facebook do que com o cuidado com 
o próximo, com o trabalho de formiguinha, 
que funciona, mas não nos torna popular.

É porque nos falta coragem para dizer o 
que precisa ser dito e pipocamos chutando 
os cachorros mortos da moda.

No começo, nóis é duro, mas quando a 
chapa esquenta, a gente cresce, fica fofo, 
branco e pula fora.

Drible da vaca na Lei 10639/03

Trata-se daquela situação em que a pes-
soa (vamos dizer assim, de forma genéri-
ca) percebe o racismo dentro e fora da 
escola, faz cursos maravilhosos para com-
preender e combater essa praga, mas na 
hora H, na hora em que o bicho pega, sabe? 
Ela joga a bola prum lado e vai pelo ou-
tro, avança e pega a pelota de volta... 
Aquela hora em que é necessário abrir mão 



OU: METRALHADORA DE CHOCOLATE

59

dos privilégios ilícitos e seculares da 
sua branquitude, a pessoa saca Montei-
ro Lobato e dá-lhe no lombo da moleca-
da e de quem mais se meter pela frente. 
 
 O drible é perfeito, veja só: o próprio 
Ministério da Educação escolheu e com-
prou o acervo. Quem somos nós para di-
zer que não serve? Quem somos nós para 
evitar que as crianças de nossas escolas 
tenham contato com um autor que, se es-
tivesse vivo (e certamente ele se revi-
ra, continuamente, em seu túmulo), que-
reria vê-las todas mortas? Essa negrada 
que impede o desenvolvimento do país?! 
 Acontece que esse jogo inda não acabou. E 
se sabem dar dribles de vaca... nós sabe-
mos muito bem como fazê-la ir pro brejo... 

Mas nóis também sabe driblar. Depois 
que tomar um chapéu, não adianta reclamar 
com o juíz.

O que acontece no campo, fica no campo.

Heróis e heroínas não são pessoas 
boazinhas

Nem réus, nem advogados, nem jornais, 
e muito menos os  policiais são fontes 
confiáveis de notícias, mesmo as mais ir-
relevantes. Há excessões, é óbvio, mas 
excessões não são regras...O louvável 
jornalista Caco Barcellos, por exemplo, 
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precisou verificar milhares de ocorrên-
cias policiais para, enfim, concluir que 
a PM mata pessoas negras e pobres em ri-
tuais macabros de cumprimento de uma pena 
de morte tão ilegal quanto aceita por boa 
parte da população do país.

Como diz o ditado “malufioso”... Bandi-
do bom é bandido...

Deve ser por isso que o Brasil é o cam-
peão mundial em homicídios de jovens entre 
os  países “sem guerra civil”...

Segundo dados do Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, entre os anos de 1980 e 
2002 foram registrados um total de 696.056 
óbitos por homicídios no  Brasil. Crianças 
e adolescentes de 0 a 19 anos correspondem 
a 16% (110.320) desse total,  sendo que 
a maior parte das vítimas tinham entre 15 
e 19 anos (87,6%, o que se traduz 96.588 
óbitos).Nesse período, o assassinato de 
crianças com até nove anos de idade repre-
sentou 5% do total.

Isso significa que em 20 anos mais de 
5.610 crianças foram assassinadas, em uma 
época em que as Pastorais da Criança e do 
Adolescente ainda atuavam fortemente nas 
favelas de São Paulo – imagina a situação 
do Norte e Nordeste... - para garantir a 
sobrevivência de crianças que, como eu, 
sequer tinha garantida a alimentação diá-
ria.

Pois bem, nas últimas semanas, os jor-
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nais têm se superado no quesito “show de 
horrores”. Ganha até d’O exorcista... Eu 
não consigo ver ou ler... mas escrever é 
preciso... sendo assim, diante do silên-
cio perante o assassinato de  crianças, 
dos inumeráveis e espetacularmente nar-
rados casos de estupros e todas as viola-
ções de direitos com as quais convivemos 
cotidianamente... mais que escrever, ba-
rulhar é preciso...

O que fazer então para convencer à po-
pulação de que a indignação é necessá-
ria? Nos convencer de que diante da exe-
cução de crianças o país deveria parar, 
mulheres e homens deveriam sair às ruas 
e destruir todos os símbolos de poder e 
consumo que fazem nossas crianças dese-
jarem o que nunca poderão ter e, por fim, 
ainda as pune duplamente: violenta-nos 
a infância, negando-nos direitos funda-
mentais e, mais tarde, quando existe um 
“mais tarde”, somos novamente violenta-
das. 

Essa violência vem em forma de crimi-
nalização das nossas estratégias de so-
brevivência, do superencarceramento, do 
feminicídio e da cultura do estupro, além 
das execuções propriamente ditas (fora as 
outras táticas de extermínio “limpo”).

Será preciso que, como Barcellos, cada 
uma de nós se empenhe durante anos a fio 
em uma pesquisa para descobrir o que nós, 
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a população preta e pobre, já sabemos?
Só então é que reagiremos???
Me deixa contar uma coisa: nesta se-

mana estive no SESC Consolação mediando 
uma mesa com as grandes Mjibas Conceição 
Evaristo e Jennyfer Nascimento... Eu era 
a mediadora, mas tinha direito a falar 
também... Então aproveitei o espaço e a 
primeira coisa que fiz foi saudar a popu-
lação carcerária, os presos, suas famílias 
e associações. 

Me explico: acredito que @s detid@s não 
têm mais o que perder, então, diferente 
de nós, ainda mantêm as características 
que nos tornaram seres humanos, como  in-
dignar-se, organizar-se e proteger-se mu-
tuamente. Nos  dão verdadeiras lições de 
humanismo.

Fosse no passado, esses detentos e de-
tentas auto organizad@s poderiam ser con-
siderad@s “boçais”( escravizad@s afri-
can@s não aculturados...).

E dentro desse sistema carcerário que 
caminha cada vez mais em direção à rees-
cravização do nosso povo, essas organiza-
ções se tornam grandes quilombos modernos, 
Estados paralelos, e um dia seus prota-
gonistas serão revistos como verdadeiros 
heróis da resistência contra a opressão 
que sofremos.

Ou você acha que heróis são uns caras 
bonzinhos? (“Só em Hollywood”...).

Ou você acha que Zumbi era um otário 
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queridinho do governo?
Zumbi, Mariguella, Caneca e todas as 

pessoas que falaram em defesa do povo fo-
ram consideradas bandidas. Nós, aqui fora 
também precisamos aprender a nos indignar.

Mas o papo já foi longe... continuamos 
outro dia.

Só resta dizer, humildemente, à mãe 
Cintia que apesar do silêncio e paralisia 
covardes, nosso coração está com o dela.

Duas notas sobre livros infantis para 
crianças pobres - leia-se negras

1. Faltam personagens negras (isso é de 
conhecimento público). O que quero apontar 
com esta nota é que, embora hajam excessões, 
as personagens geralmente oscilam entre re-
produção dos estereótipos raciais e a uma 
pseudo-aceitação. É o caso, por exemplo, do 
belo livrinho O mundo no black power de Tayó 
(Kiusam Oliveira). Tayó é uma menina linda 
que vai à escola com seu black muito bem as-
sumido... será?

Porquê então Tayó precisa gastar tanto 
tempo (seu e de sua mãe) enfeitando algo 
que por si só deveria ser considerado bonito 
(seu black)? Será que as meninas com cabelos 
lisos ou alisados, também precisam de tanto 
cuidado?

2. Ainda hoje grande parte das nossas es-
colas públicas da periferia louvam a Mon-
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teiro Lobato como um ícone imprescindível 
da literatura infanto-juvenil. Será que é 
porque o racismo dele é voltado para a po-
pulação menos valorizada e mais explorada 
do país? Será que se ele fosse um nazista, 
antisemita declarado, ou seja, voltasse seu 
ódio e desprezo racial para uma população 
branca, será que o manteríamos nas nossas 
estantes? Porque será que encontro livros 
racistas (como os de Lobato), mas não en-
contro nas mesmas estantes livros infantis 
nazistas?

Não somos antipetistas, somos marxistas

Mano Brow acertou quando falou de mani-
pulação midiática em relação ao impeachment 
da presidenta. Mas se equivocou sobre o 
fato de a favela ter se calado e virado as 
costas ao PT, já que,  antes disso, nossa 
presidenta (ruim de assessoria, viu?) ao 
invés de andar de buzão, ficava passeando 
de bike, tentando a todo custo conquistar a 
classe média... justo ela, eleita por mais 
da metade do povareu.

Muitas vezes nossos amigos e amigas, nos-
sos parcos leitores e leitoras têm a certeza 
de que somos contra a Dilma, antipetista... 
Mas nós não somos.

Muito pelo contrário, parte da nossa for-
mação política foi desenvolvida justamente 
nos diretórios regionais do partido e es-
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tamos bastante tristes com o golpe que está 
em curso contra a presidenta.

Acontece que somos marxistas e, como tal, 
compreendemos que a própria eleição do Par-
tido dos Trabalhadores e Trabalhadoras já 
se tratava de um golpe da elite. Pode pare-
cer estranho, mas a teoria marxista diz que 
não tem importância quem está no poder, se 
chegou lá, governará para o bem da burgue-
sia, mesmo que conceda algumas benesses ao 
proletariado.

Lembram-se da ferrenha oposição que o PT 
fazia contra governo FHC e suas pretensões 
neoliberais? Pois bem. Impedidos de aplicar 
suas manobras (privatizações, precarização 
do trabalho, etc), a solução melhor foi 
anular a oposição colocando-a no poder.

E assim, tivemos no governo PT a brilhan-
te conquista da redução do Seguro Desempre-
go, a aprovação da Lei Antiterrorismo, e 
tudo o mais que vocês possam listar.

As nossas eleições não são um processo 
democrático, como pensamos ou gostaríamos 
que fosse. Nossas eleições são “midiáti-
cas”, não democráticas.

Permitir que o PT se elegesse fez parte 
do golpe reformista. Forçar sua saída é só 
a cartada final.

Alguém já disse... não me lembro quem... 
“o papel da esquerda é humanizar o capita-
lismo”. Enquanto a revolução não vem, que 
assim seja!Enquanto a revolução não vem, que assim 
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s
Você falou pra não arrastar

“mundo mundo mundo são vá    
rios flashes

muleque ranhento, cresceu agora, 
só fala em cash”

SNJ
 

O quê falta ao Crioulo? Seriam neurônios 
ou falta de empatia pelo nosso povo?

Dá até raiva. Quem viu Sabotage, Ra-
cionais dos tempos do Pânico na Zona Sul, 
Clã Nordestino, Consciência Humana, SNJ, 
Filosofia de Rua, 509-E e tantos outros 
grupos de rap das antiga sofre ao perceber 
que as letras que nos narravam, nos davam 
voz, cronicavam nosso cotidiano, hoje fi-
caram reduzidas ao non sense das riminhas 
machistas, dos poeminhas-propagandas. In-
fluenciados pelos movimentos de saraus, o 
rap não mais faz rimas, pretende-se poesia 
pura e aceita na academia.

Com raras excessões, em nome de uma tal 
de “Inovação”, essa senhora que ninguém 
nunca nem viu (afinal,  falar de dinheiro, 
mulher e treta não é novidade em música 
nenhuma, em lugar nenhum do mundo), temos 
hoje uma leva de rappers metido a artis-
ta, passeando em NY e proibidos de pisar 
na quebrada.  Uma leva de hiphopers que 
de vez em quando até tentam cantar temas 
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relevantes pra favela, mas erram o alvo 
e emplacam na classe média com figuras e 
conceitos acertados, mas pouco conhecidos 
– e por isso pouco representativos de nós 
-, como Mariguella.

Mas, como dissemos, há exceções e lou-
váveis. Não vamos citar todo mundo pra não 
cometer injustiças (e também pra deixar o 
povo pensar no tipo de música que vem fazen-
do... deixar a “pulga atrás da orelha...). 
O rap rústico, favela puríssima, do Cascão, 
Trilha Sonora do Gueto, cuja defesa do PCC 
faz, com absoluta certeza, a elite tremer; 
a doçura duríssima de Yzalú, as “Divas do 
Hip Hop”, Amanda Negrassim, Eduardo Facção 
Central e, ainda, SNJ cuja Balada de Sar-
tana II resume e muito bem todo esse lodo 
internético com o qual nos misturamos: 
 
 “Uns  viajam  na  bala-
da outros tão loucos na pista. 
Amotinados, não mais em frente da TV 
no computador é o que se vê.” 
 
   Crioulo, querido, ao narrar a favela 
com tanto sensacionalismo, como se morás-
semos um uma grande biqueira, uma babel 
onde ninguém se entende, onde não existe 
camaradagem ((quem ri pra tu aqui quer ver 
tu cair”!?) como se e as ofertas de tra-
balho e o próprio trabalho executado por 
nós da favela fosse sempre ilícito... Quer 
dizer que aqui só existe o vapor, o campa-
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na e o gerente? Você se esqueceu que somos 
nós a classe trabalhadora?

Você falou pra não arrastar, mas quem 
arrastou foi você reforçando os piores es-
tereótipos sobre o povo pobre. Você falan-
do assim, a polícia vem que vem. Feio é 
arrastar e nem perceber.

 
  Volta, Dilma

Dexovê se entendi: Se a Dilma for impi-
timada, agora, é golpe...mas se não for... 
Daqui a dois anos teremos eleições que 
contarão com forte aparato midiático pra 
eleger o PSDB... Então se o PSDB for elei-
to nas urnas em 2018 estaremos diante de 
um gesto de democracia?

É isso mesmo ?
“SABE DE NADA INOCENTE”.
Será dado outro golpe midiático, só que 

esse se chama eleição. Porém devido à la-
vagem cerebral vivida pela sociedade, in-
cluindo líderes políticos, parlamentares, 
intelectuais e militantes, isto é, dado à 
falta generalizada de formação política 
crítica, não é possível perceber que TODA 
A CONSTITUIÇÃO E O CONJUNTO DE LEIS DO 
PAÍS SÃO O PRÓPRIO GOLPE.

Esse mesmo golpe é também chamado de 
“democracia midiática” sempre a serviço 
do Capital - o qual, por sua vez se usa 
daquela velha estratégia chamada LUTA DE 
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CLASSES.
Capitalismo sem oposição é extremamen-

te perigoso. Quando esta oposição é muito 
“chata” como era a do PT, por exemplo, 
acaba por impôr uma resistência que ou 
freia ou denuncia fortemente as medidas 
impopulares (aquelas que desagradam ao 
povo). Daí a direita entende que, uma vez 
que ela não consegue governar o país em 
direção ao neoliberalismo, pode então sair 
da administração direta do país e colocar 
alguém no lugar que consiga fazer as tais 
reformas impopulares. 

Neste momento mundial, tal tarefa (a de 
governar) foi dada às esquerdas de todo o 
mundo (não é preciso pesquisar pra perce-
ber que houve uma enxurrada de governos de 
esquerda que foram eleitos em todo o mundo 
e que agora se encontra em processo de ex-
pulsão... (vejam o que passa Cristina C. 
da Argentina, por exemplo).

Então, afirmamos: as esquerdas foram 
postas nos governos ao longo do mundo para 
que o capitalismo pudesse avançar na di-
reção neoliberal e que agora que as es-
querdas já realizaram tal fato estão sendo 
“convidadas” a saírem. A elite só tomou 
na tarraqueta com o memorável HUGO CHAVES 
que ao que parece, governou pro povo e ex-
pulsou muita multinacional que roubava o 
país. 

Pagou com a vida, é claro. 
Ciência política é ciência e sem pagação 
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de pau pra ciência, é por meio dela que 
nos são reveladas as coisa que cremos. Por 
isso pra quem insiste que a esquerda pode 
ocupar o poder e governar para o povo, vai 
aí a indicação do livro 18 de Brumário de 
Napoleão Bonaparte (Karl Marx), vai tam-
bém o link de uma palestra sobre o mesmo 
livro.

Se realmente queremos construir uma na-
ção, (coisa que ainda não somos) que seja 
justa e contribua com o desenvolvimento 
mundial precisamos nos dispor a estudar. 
Estudando, aprenderemos que, no capita-
lismo, não interessa quem está no poder, 
pois estará sempre a serviço da burguesia.

Assim sendo, volta Dilma, volta porque 
esta não é sua casa, vistes o quanto enve-
lheceste? Volta e vem pra trincheira. Nóis 
sabe que você sabe usar o fuzil, volta pra 
nos dar uns toques e preparar o dia em que 
eles não passarão.

Lugar da esquerda é na OPOSIÇÃO.

Nosso povo é quem move o país

E então, porque será que esse povo levou 
fama de preguiçoso e ladrão?

Se foi ele que fez o PIB brasileiro su-
bir de 770 bi de dólares nos anos 80 para 
2,3 tri no momento atual – pois, como sa-
bemos, o  PIB brasileiro pouco cresce com 
a venda de produtos tecnológicos, é com 
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a venda de matéria prima e de hortifrut-
granjeiros que crescemos, sabemos também 
qual a cor da maior parte das pessoas que 
operam nas roças e granjas.

Se foi ele quem construiu toda cultura 
nacional desde a música até a culinária, 
se no esporte tem uma contribuição funda-
mental

Por isso, é por ser o único gerador de 
valor e ter esse valor roubado é que in-
ventou-se os mitos de que não prestamos. 
Assim, com a mente dominada, com o roubo 
legitimado (chamado de propriedade pri-
vada, direitos sobre a propriedade, con-
tratos de trabalho e outros contratos so-
ciais), já não é preciso usar a força para 
lesar nosso povo - que de preguiçoso não 
tem nada. Nem de ladrão, é óbvio.

Nosso povo, repetimos:
Constrói e mantém a riqueza e a cultura 

do nosso país.
É responsável pelo desenvolvimento do 

PIB brasileiro.
É responsável por nossa vitalidade cul-

tural e esportiva.
É expropriado e por isso, ape-

nas por isso, prossegue favelizado.                                                                                                                                      
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Diferenças

Caixa d´água é uma coisa interessante, 
né?

Num dia de muito calor, quando a gente 
sobe no telhado pra limpá-la, de repente 
se pega nadando. É cada mergulho de ponta! 
E cada apostada de corrida!

Como é útil uma caixa d’água num dia de 
muito calor!

Mas no inverno ela também é útil.
Lá em casa tem uma que é um jardim. Tem 

todo tipo de erva.
São 500 litros de pura floresta.
Já pensou se fosse de carne ou cerveja?
Rico num tem caixa d’água. Rico tem poço 

artesiano.
Rico num pode transformar uma caixa 

d’água em jardim nem piscina.
Rico num precisa se preocupar com o gas-

to de água, pois ele tem sua própria água, 
seu próprio jardim e sua piscina – que é 
grandona, usa mais de 20 mil litros. Mas a 
água é dele mesmo!

Ou então, rouba do chão.
Ou então, ganha na justiça.
Então tá beleza, pois a justiça, como o 

próprio nome já diz, é justa.
Ou não.
Rico tem cerca elétrica que dá um puta 

tranco se você encostar nela. E acelera o 
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coração.
Deve ser uma voltagem bem alta que ele 

paga por mês.
Ou então ele rouba do chão.

Outra coisa interessante é latinha de 
alumínio, que tem vida própria, num pára 
quieta num canto.

Todos a querem levar.
Quer dizer, o pobre, né?
Que por ser economicamente consciente 

não vacila. Recicla.
Cobre, então, é ouro. Tem gente que anda 

olhando pro chão à caça do dito cujo.
Rico num cata latinha, cobre, ferro 

véio, papelão.
Rico ganhou na justiça e não se fala 

mais nisso.
Ou então alguém tá mentindo.
Ou então tá roubando da terra...
E guardando num cofre na lua.

Nosso horror à poesia e à crônica
ou: Abraça...

 Sobre as dificuldades da classe tra-
balhadora com a produção de textos longos

 
   Tem dias em que o poema é um saco. O 
poema e a crônica. 
 Sacos de mal-dormir e 
ainda por cima sonhar. Sabe? 
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Aqueles  dias em que a angústia 
é grande, o verbo é presente e a 
articulação está à toda prova? 
Aqueles em que o conteúdo se 
apresenta óbvio, límpido e inteiro? 
E a branquitude dessa teletela  
nunca mais nos intimida? 
Nesses dias, justo nesses, é que nós 
não escrevemos. Porque aí a gente 
acorda e o mundo bate à porta, chama 
Dinha, Du, aparece, faz favor, agora. 
Nesses dias as crianças estão mais 
amorosas, nos pulam nas costas e cantam 
o dia inteirinho cantigas com refrão. 
Nesses dias os prazos se 
encerram e os trabalhos sem mais 
delongas precisam ser entregues. 
Nesses dias as escolas se fecham 
por problemas estruturais e todas as 
reuniões se estendem além do horário. 
E todas aquelas ideias que estavam 
prontas para tomarem a forma de longos 
romances, dissertações e teses. Viram 
crônica. Poema. Textos para este blog. 
Em cinco minutos engasgamos 
as palavras e sonhamos. 
Nesses dias, temos horror ao poema, 
às crônicas. À pouca palavra. 
Porque a gente queria mesmo era ter tempo. 
pra se dedicar ao texto. 
para escrever a saga e ir pra Academia 
Brasileira de Letras....Abraça Brasileira 
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de Letras......Abraça...
Vai que é banzo?

Distúrbio 
 psicossomático, 

 aliás, banzo
 

 Tem dias que o coração aperta, 
e uma tristeza vai moendo as entranhas, 

e uma moleza esbagaça os planos 
e uma certeza estraga o amanhã, 

Vou me curar na praia de Copacabana. 
E sentado ali por finito tempo, 

fico  olhando  aquela  merda de oceano 
Atlântico 

que interrompeu o meu destino. 
 

Éle Semog

Afrobrasileiros somos todos. Somos to-
das. Afinal, diz a lenda, a raça negra é 
um dos pilares que formaram geneticamente 
o nosso povo, junto com povos indígenas e 
europeus. O que a lenda sociológica não 
diz é que construímos mais que as bases 
genéticas. Fomos e continuamos a ser a 
base de desenvolvimento econômico, de re-
novação cultural e linguística - identi-
tária - de nosso país.

O que a lenda também não diz é que ser 
afrobrasil - ou seja, ter os genes e al-
gumas características negróides - não é 
ser uma pessoa negra. Não necessariamente. 
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Aliás, até que se prove o contrário ( e 
olha que tem gente desejando desespera-
damente provar) em alguma medida, toda a 
humanidade descende de ancestrais africa-
nas.

Então, o que a lenda não diz é que a ne-
gritude, em nosso país, é vista em escalas 
de cor, não de genes. Quanto mais escura a 
pele, mais discriminação sofremos, menos 
chances temos de estudar, de trabalhar em 
empregos dignos e receber salários jus-
tos. Por outro lado, temos mais chances 
de morrer antes dos 30. Especialmente se 
formos homens pretos, pobres e moradores 
das periferias.

Se mulheres, nós também seremos premia-
das com muito mais chances.

Chances de apanhar no parto; de morrer 
no parto; de trabalhar muito, muitíssimo, 
mas permanecermos abaixo da linha de po-
breza.

Quanto mais preta, mais pobre a nossa 
população.

E tem mais, essa lenda não conta ou-
tra coisa: permanecemos resistentes. Re-
silientes. E desde sempre insistimos em 
contar nossa própria história.

Ogum’s toques negros é isso: Nossa voz, 
nossa história, nossa literatura. Os 19 
escritores e escritoras que compoẽm esta 
coletânea só na aparência aceitaram os li-
mites impostos pela cultura dominante (que 
categoriza o mundo somente a partir de 
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si). Pois se fizeram literatura negra - 
carregada de marcas de sua própria negri-
tude que, antes de tudo, é um ato político  
e nos ajuda a nos posicionarmos, a nos re-
conhecermos e nos valorizarmos - a fizeram 
de modo a que transbordasse até o universo 
mais longínquo da alma humana - alma que é 
socialmente construída como humana.

Transbordaram  tanto dos rótulos que a 
gente quando lê sente um incômodo, uma ar-
dência esquisita nos olhos, dores no corpo 
e talvez a respiração fique tensa.

Se isso lhe acontecer, não se espante, 
pois essa dor  pode ser sua alma  lembran-
do que descendemos de um mesmo tronco.

Pode ser mais que banzo. Pode ser (é) a 
arte cumprindo o seu papel  libertário .

Guerra

Hoje aquele jornal tava de doer... é só 
luta de classe na parada.

É um tal de chamar nosso povo de vagal, 
de carrasco, criminoso e outras alcunhas 
gentis, que não acaba mais.

 Lógico, gente, fazer greve não é cri-
me... crime é não ser pelego e recusar 
migalhas.

Aliás, segundo nosso prefeito, isso nem 
é mais crime... é guerra... de guerrilha.

De repente, meus vizinhos e vizinhas, 
meu professores e colegas, a até o povo 
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que se acaba no Dapena virou guerrilheiro, 
viraram guerrilheiras...

Outro dia, você sabe que a contradição é 
uma das marcas desse sistema, li no mesmo 
jornal o caríssimo Safatle citando um fu-
lano de tal, o bambambam  Warren Buffett, 
que dizia assim: 

“Quem disse que não há luta de classe? 
Claro que há, e nós estamos vencendo”. 

Caros editores, ilustríssimo prefeito, 
fiquem tranquilos...

Vocês ainda estão na vantagem.

Dividir, não ostentar

Vocês sabem que nós sabemos que, na 
maior parte do tempo, estamos falando 
sozinhos. Juntando verbos e munições 
neste blog pra não perdermos o rumo, 
pra que mais tarde possamos recuperar 
o fio da meada, caso ele se perca por 
algum motivo.

Mas depois do último post, ficamos 
aqui pensando que talvez a palavra 
ostentar não seja estratégica para 
o que quisemos dizer, para as idéias 
que pretendemos compartilhar.

Pensamos que talvez nem mesmo os 
sonhos possam servir de objeto de os-
tentação - já que  ostentar pressupõe 
exibir vaidosamente aos outros o que 
estes não possuem. Assim sendo, lo-
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gicamente, a exibição de sonhos pode 
causar inveja e ainda por cima mobi-
lizar os e as sociopatas de plantão.

Assim, estamos substituindo “os-
tentar” por “dividir”. A postagem an-
terior será editada e os dois verbos 
serão mantidos, apenas para registro.

Acontece que, nela, o contexto já 
conferia à palavra em questão o sig-
nificado de “dividir”... mas isso é 
invenção de poeta e sociólogo que 
querem mudar o mundo e sabem que a 
mudança das palavras - quando não é 
apenas engodo pra manter a violência 
simbólica - é parte importante dessa 
transformação.

Mas reconhecemos que não fomos tão 
bem sucedidos a ponto de subvertermos 
o sentido exibicionista, competiti-
vo e classista implícitos no sentido 
corrente do verbete.

Então, abandonamos agora mesmo nos-
so pretensiosismo linguístico e so-
cial e voltamos atrás... queremos o 
verbo “dividir” em vez do “ostentar”.

Simples e direto.
Dividiremos nossos sonhos.
Dividiremos nossas idéias.
Dividiremos nossas angústias.
Dividiremos nossas forças e nossos 
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potenciais.

Não ficaremos ricos. Por isso não 
precisaremosdividir nosso dinheiro.

Luta de classe e favela

De aqui de dentro da guerra posso per-
ceber várias coisas. Uma delas é que não 
é uma guerra fictícia ou simbólica esta 
que vivemos. Vivemos uma luta de verdade, 
daquelas em que a maior parte das coisas 
do cotidiano se mostram desagradáveis, as 
notícias boas são raridade e o esperar 
pelo pior é inevitável.

A verdadeira motivação deste conflito, 
como ensinou Sun Tsu em a Arte da Guerra, 
nunca é mostrada, mas vivemos um daque-
les momentos da história onde os homens 
em idade adulta são mortos aos montes, as 
crianças brincam de tiro na beira do es-
goto e muitos adultos acima de quarenta 
anos já são banguelas, cheios de cicatri-
zes e emocionalmente entorpecidos. Aqui 
todos sofrem com uma crônica ausência de 
perspectivas e uma constante incerteza do 
presente (incerteza sobre o que irá comer, 
vestir, onde irá trabalhar e se estará 
vivo no dia seguinte). Essa é uma daquelas 
guerras que geram níveis de estresse tão 
altos que desumanizam as pessoas tornan-
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do-as mais brutas.
De aqui de dentro da guerra pude ob-

servar que os homicidas e os estuprado-
res nunca são investigados pela polícia, 
ficando a cargo da população local. No 
caso dos primeiros é muito comum ouvir 
da própria polícia que se trata apenas de 
“guerra entre gangues”. Já os assaltantes 
e seqüestradores, estes sim são dignos de 
grandes investigações que acionam até as 
“polícias” inteligentes.

Então temos pistas para suspeitar que 
essa guerra está atrelada ao patrimônio 
particular das pessoas e à proteção des-
tes. Percebemos que a “grande e feroz” 
guerra contra o tão sedutor e organizado 
tráfico de drogas não existe e nem nunca 
existiu.

Na realidade, o tráfico de drogas não 
tem 1% da organização que a mídia lhe 
confere. Funciona de maneira primária, 
quase arcaica. E os temidos traficantes 
são apenas trabalhadores ultra-precari-
zados que têm baixa escolaridade, são mal 
pagos, e cuja única garantia é a cadeia. 
O tráfico é, portanto, somente o inimigo 
escolhido para justificar a guerra e es-
conder seu verdadeiro motivo: Desestabi-
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lizar e conter os pobres.

O que de fato acontece é que estamos 
diante da mais dura faceta da luta de clas-
ses - mesmo que alguns acadêmicos discor-
dem e prefiram considerar como “de clas-
se” somente a luta vivida pelos operários 
das grandes fábricas. Essa que nos alveja 
tende a explorar e conter aquele que é o 
trabalhador mais massacrado da sociedade, 
obrigando-os a realizar os trabalhos mais 
sujos e pesados em troca dos menores salá-
rios. E é também por conta desse minima-
lismo salarial que a favela, animalizada, 
consumidora apenas das necessidades bási-
cas, precisa de contenção. E para tanto, 
temos a ação do Estado que nos destina 
políticas públicas mínimas e concentradas 
em apenas três áreas (saúde, segurança, e 
educação) que são estratégicas para con-
trole da população.

Nessa guerra o povo preto vira alvo. Se-
ria mais uma estratégia de branqueamento?!

Cláudia Ferreira, mais uma irmã que 
entra para as estatísticas

Querem nos fazer acreditar que existe 
uma guerra sendo travada entre policiais 
e bandidos nos morros e nas favelas do 
país. Essa guerra explicaria o alto índi-
ce de letalidade da PM.  Afinal, guerra é 
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guerra...
Mas essa letalidade que se verifica nas 

suas atuações nas favelas não se manifesta 
quase nunca nos bairros nobres espalhados 
pelo brasilzão.

Nós acreditamos que existe sim uma guer-
ra e foi ela quem matou Cláudia Ferreira - 
a mãe de família estupidamente assassinada 
por policiais  no Rio de Janeiro, ontem. 
Mas essa guerra não é contra bandidos, 
como querem que acreditemos, mas sim con-
tra pobres.

Isso explica o fato de a polícia chegar 
atirando nos shows de rap e bailes funks, 
mas nunca nos shows de Sandy e Júnior, se 
é que eles ainda cantam.

Isso explica também a insanidade, que 
se verifica nos soldados, de se atirar em 
alguém na rua, sem nem mesmo lhe  pergun-
tar o nome. Isso explica o caso do Pedrei-
ro Amarildo e também os nossos mais de 5 
parentes mortos pela polícia. Explica o 
descaso  e o sadismo no tratamento das 
vítimas e o filme de terror que entra em 
cartaz a cada vez que alguém tem o estôma-
go necessário para gravar as cenas.

Cláudia, quem te matou foi a guerra. 
Quem te matou foi a elite.

O PM foi só o cachorro executando o tra-
balho sujo.

Oxalá nossa tristeza gere energia pra 
combater esse sistema porco que mata pais 
e mães de família, mata os sonhos dos me-
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ninos e das meninas, depois nos joga nas 
cadeias, nas favelas e, por fim, na terra 
fria das estatísticas.

O PM é só o Ultímio

“Servindo o Estado
um PM bom.

Passa-fome metido
a Charles Bronson”

Racionais MC´s

“Os policiais não sabem
que praticam tiro ao alvo
diante dos seus espelhos”

Dinha 

O moçambicano Mia Couto, no livro Um 
rio chamado tempo, uma casa chamada ter-
ra, traz à tona um personagem, por assim 
dizer, “desgarrado”. Trata-se de Ultímio, 
o tio que foi embora da ilha e retornou 
político bem-sucedido. Enquanto pratica o 
seu “politiquês”, tio Ultímio é execrado 
pela família que reconhece nele o arauto 
dos maus tempos vindouros, o afastamento 
dos seus, a falta de solidariedade e com-
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panheirismo.
Os policiais militares são como Tio Ul-

tímio: um irmão cujos valores deturpados 
pelo sistema capitalista o colocou contra 
o seu próprio povo e, sistematicamente, 
tem posto o povo contra eles.

Para isso, criou-se uma guerra fictí-
cia onde o Estado e seu braço armado (a 
polícia) e os “bandidos” (traficantes, em 
especial, diga-se de passagem) são os pro-
tagonistas.

Mas essa guerra, como dissemos, não é 
de verdade. A verdadeira guerra se mani-
festa através de um conflito entre classes 
e está sendo travada não nos morros e nas 
favelas, entre policiais e “bandidos”, Ul-
tímio e seus parentes, como tenta firmar a 
imprensa todos os dias. Ao contrário, ela 
é travada cotidianamente nas escolas, nos 
postos de saúde, nos ambientes de trabalho 
e lazer.

Ela é travada silenciosamente em todos 
os rincões onde homens e mulheres negras 
(pobres em geral) são física e  ideologi-
camente contidos nos ônibus lotados, nos 
barracos apertados, na perseguição em es-
paços públicos, notadamente os de consu-
mo, nas educação de péssima qualidade, no 
precário sistema de saúde, no superencar-
ceramento da nossa população.

E, nesse caso (e generalizando, é ób-
vio), os agentes dessa guerra são também 
os médicos, professores, grandes empresas 
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e grandes veículos de comunicação, etc... 
O PM é só Ultímio...

Quando compreendermos as mentiras e as 
contradições desse sistema, ai então pode-
remos lutar com mais eficácia, não contra  
o nosso povo, não contra bandidos (sejam 
eles de farda ou sem farda), mas contra 
os inimigos verdadeiros. Não gastaremos 
energia comemorando a morte de pessoas,  
mas sim construindo uma via alternativa a 
esse sistema podre.

No aniversário de Carolina

Hoje é o dia em que nasceu Carolina.
Eu gostaria de falar sobre ela, home-

nageá-la. Afinal, poucas  mulheres têm 
o privilégio de serem lembradas 100 anos 
após o seu nascimento. No mundo da li-
teratura então, nem se fala... no mudo 
que evolve literatura e negritude, se 
fala menos ainda... No mundo que envolve 
mulheres, literatura, negritude e fave-
la.... ufa... é melhor parar por aqui...

Mas eu quase desisti de escrever sobre 
Carolina hoje, porque temos feito isso 
há dias, por conta de seu centenário e 
porque precisamos formar e informar so-
bre sua pessoa, até para arrecadarmos os 
valores necessários para a publicação 
que irá homenageá-la.

Quase desisti também porque topei com 
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o jornal Folha de São Paulo essa manhã 
e não vi nenhuma referência ao Centená-
rio da Carolina.. Em compensação, tive 
o desprazer de ler o texto “Desafios do 
feminismo”, de Hélio não sei das quan-
tas... Um daqueles colunistas chatíssi-
mos, repletos de senso comum, mas que se 
acham...

Pois bem. O seu senso - que, como dis-
se, não excede o “comum” - nos retrata 
como aproveitadoras, “reclamonas”, pou-
co produtivas, pouco arrojadas e “desin-
teressadas da política” e outros seto-
res onde temos pouca representatividade. 
Segundo ele, não há o que reclamar, já 
que do ponto de vista jurídico, se há 
discriminação na atualidade, ela seria 
“favorável” à condição feminina. O dito 
cujo nunca na vida deve ter ouvido falar 
em equidade e processo histórico. Pro-
vavelmente acredita no “mundo das esco-
lhas” e na meritocracia, como quem acre-
dita em fada madrinha e bicho papão.

Ora, desconstruir o seu senso comum 
é tarefa árdua e demorada, já que ele 
carrega o peso histórico de séculos de 
opiniões formadas com base  em ideais 
capitalistas, machistas e meritocráti-
cos. Não tenho tempo pra isso na manhã 
em que Carolina faria 100 anos...

Outro dia, quem sabe?
Por enquanto, vou deixar um poema, pra 

ela, pra nós que resistimos diariamente 
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ao machismo, racismo, classismo e outros 
ismos típicos.

Eu também sou Carolina

Nesse 8 de Março, e no resto do ano 
também (!), um cuspe pra meritocracia!

“Avisa as tia que recicla a vida
num quilo de latinha,

na quebrada, a burguesia financia a 
chacina”

Clã Nordestino

Sim, eu também conheço o cheiro do bar-
raco recém construído e o odor do muito 
velho se desfazendo em buracos. Conheço o 
barulho da chuva nas telhas de zinco, a 
umidade das goteiras no chão de madeira ou 
de barro. O alimento a conta-gotas, cada 
dia conquistado.

Sei muito dessa convivência forçada que, 
na favela, reforça nossa solidariedade e 
nossa humanidade sempre mais pisoteada pe-
los imponentes cavalos da injustiça so-
cial, pelos meritocratas de plantão, pelo 
desprezo cada dia relegado à nossa cor, em 
doses homeopáticas ou aos baldes de água 
geladíssima.

Eu também, como Carolina, adotei a li-
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teratura como rota de fuga e, mais tarde, 
como ferramenta de transformação social, 
assim como faz Vera Eunice, sua filha, que 
vimos crescer em um “quarto de despejo” e 
atualmente é professora.

Assim como eu fui. Assim como sou.
Tal qual a  mãe, produzo literatura; 

tal qual a filha, difundo-a em busca de 
transformação social. Em busca de que as 
Marias, Carolinas, Veras e nenhuma outra 
mulher ou homem precise antes de uma his-
tória de misérias e outras violações de 
direito, para alcançar valorização social 
e respeito.

Por isso, nesse 8 de março, eu também 
sou Carolina. Eu também sou Vera Eunice. 
Sou minha mãe vindo corajosamente do Nor-
deste para construir essa cidade e ser 
desprezada a cada dia. Sou minhas irmãs, 
barradas pelas engrenagens de matar sonhos 
de meninas, sou minhas filhas e a esperan-
ça de que de suas entranhas o nosso povo 
renasça e reconstrua, palmo a palmo, nossa 
dignidade perdida, roubada pelos amantes 
desse sistema bruto,os paga paus dessa me-
ritocracia.

MV Bill virou branco?

Muita gente tem se perguntado qual o 
problema do novo Clipe “Vibe da nite” do 
rapper carioca MV Bill. Eu não vou nem com-
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partilhar aqui, que é pra não dar ibope... 
mas vou dizer, em minha opinião, qual é o 
problema.

Sem querer esgotar a discussão, pelo 
contrário, gostaria de ouvir mais sobre 
a opinião de outras pessoas, penso que MV 
Bill lança esse clipe em um momento chave 
do movimento Hip Hop. Num momento em que 
os discursos que sempre nos inspiraram, 
como as críticas à Rede Globo, por exem-
plo, perdem feio para as ações contrárias  
a esse mesmo discurso: são os membros dos 
Racionais MC´s se abraçando publicamente 
ao Luciano Hulk, é o Emicida se somando 
ao funk pra reforçar o velho discurso ma-
chista - que é do Hip Hop, mas é antes de 
toda a sociedade. Gente que refutou feio 
o sistema e hoje ganha a telinha e é apa-
nhado por ela...

O discurso cheio de “democracia racial, 
social, cultural e econômica” que preenche 
o clipe, a letra e tudo o mais, do nosso 
rapper, não cabe. Ainda não cabe fazer 
festa enquanto nosso povo continua sendo 
sistematicamente exterminado.

Aquela festinha cheia de gente bran-
ca parece ofensivo até... alienado demais 
pra quem já foi no Domingão do Faustão e 
deixou ele em  choque ao cantar contra a 
patrocinadora do nosso genocídio

Embora eu pense que ele estivesse per-
dendo seu tempo, que ele nem deveria estar 
ali na TV,  esse vídeo sim, vou comparti-
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lhar... Só pra quem não viu ainda sentir a 
diferença  do discurso...

Sei lá... vai ver que a vida do Bill 
melhorou tanto que ele virou branco... so-
ciologicamente branco..

E então o povo dele deixou de ser vítima 
de genocídio... Será?

Metralhadora de Chocolate

Estamos perdendo feio esta guerra. Nos-
sas armas causam no inimigo não dor, mas 
prazer, não medo, mas coragem, aplausos, 
cócegas.

Nossas muralhas foram destruídas e o 
inimigo circula livremente pelo territó-
rio, quase todo ele dominado. Por isso as 
trincheiras perderam o sentido e agora são 
usadas contra as enchentes. As armadilhas, 
que eram simples, mas que nos tornavam 
menos vulneráveis, tiveram seus segredos 
revelados e agora são motivos de piada. 
Bases militares inimigas são instaladas a 
cada dia a menores distâncias uma da outra

Nosso exército, que já era fraco, foi 
quase todo ele cooptado e muitos ex-solda-
dos nossos estão agora usando informações 
privilegiadas a nosso respeito para, por 
meio dos estereótipos e tipos ideais, for-
talecer a dominação inimiga.

Após nossas estratégias serem entregues 
aos inimigos, estes a inverteram contra 
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nós. Por exemplo, o Rap, aquele que reu-
nia 40 - 50 mil favelados mal encarados no 
vale do Anhangabaú para ouvir seu raivoso 
discurso foi quase todo convencido que é 
melhor fazer arte do que fazer a arte da 
guerra. Por isso não desperta mais as pai-
xões políticas que despertava quando era 
um revelador de verdades. Ele agora é ofi-
cial, fala de dentro de instituições que 
na maioria das vezes são de caráter não 
governamental, mas que firmam parcerias 
pelegas para fazer o trabalho sujo, se é 
que há o limpo, do governo. Tais institui-
ções cooptam nossos soldados e propagam, 
“de bem de pertinho de nós”, a ideologia 
neoliberal.

Nossa Central de Trabalhadores que mui-
to nos ajudou a avançar, ou pelo menos a 
não retroceder nos direitos trabalhistas, 
também entrou no jogo da cooptação. É ago-
ra um braço do Estado, tem verba oficial e 
tudo o mais. Enfim, foi tomada. O  inimigo 
assumiu sua administração.

O único partido político que nos repre-
sentava nacionalmente (oh! evolução do ca-
pitalismo!) foi posto no poder. Por isso, 
a cooptação dos militantes, desarticulou 
as movimentações populares.

E o pior de tudo é que os cooptados ti-
veram seu egoísmo aflorado e gritam numa 
só voz que tudo vai bem, que os avanços são 
muitos! Ficaram cegos diante do pequeno 
poder que lhes foi ofertado e estão “mais 
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felizes que pinto no lixo”. Nos traíram.
Estamos perdendo feio esta guerra, esta 

luta entre classes, mas ela ainda não aca-
bou. Porém, no atual momento, o inimigo 
avança. Avança porque nossas estratégias 
foram desarticuladas e nossas armas são de 
brinquedo: cospem bolinhas de sabão; dis-
param bandeirinhas brancas; metralhadoras 
de chocolate.

Literatura, Favela e Senso Comum

Todos temos visto o surto literário que 
vem tomando as periferias de São Paulo, 
nos últimos tempos. Começou timidamente 
com os fanzines e pequenos saraus e cres-
ceu até que nós tivéssemos - se não nossas 
próprias editoras - nossos próprios selos 
literários.

Com o crescimento dos saraus, a in-
fluência gigante do Hip Hop, os blogs e as 
publicações independentes, esse surto só 
tende a crescer.

Entretanto, esse surto trouxe à tona um 
problema que atinge também nós, autores e 
autoras da literatura periférica: trata-
-se da “síndrome do academicismo”, que se 
manifesta, na maioria das vezes, ou como 
uma recusa (preguiçosa ou revoltada) em 
ler os clássicos da nossa literatura e 
crítica literária, ou como imitação sem 
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graça ou critério.
A falta de graça dessas obras não 

chega a ser um problema sério dessa 
literatura - já que, nesse caso, o má-
ximo que pode acontecer é o texto não 
obter sucesso de público. Mas do ponto 
de vista social, essa falta de crité-
rio é sim um grave  problema, pois tem 
como resultado, muitas vezes, textos 
neoliberais que depõem contra o nosso 
povo.

O que queremos e precisamos é de 
livros, nesses tempos adoecidos, que 
tragam uma literatura carregada de 
experiência e lirismo onde todos nos 
reconheçamos. De textos onde a nossa 
periferia se encontre e se reconheça 
e que fortaleçam nossa criticidade e 
desejo de nos colocarmos a favor das 
mudanças necessárias.

Precisamos de projetos político-li-
terários coerentes, com bases sólidas 
e transformadoras.

Para tanto, noss@s poetas e ficcio-
nistas precisam se libertar do senso 
comum. Deixar de acreditar, por exem-
plo que o tráfico seja o principal 
problema do mundo. Precisamos, antes 
de tudo, nos vermos como trabalhadores 
e trabalhadoras, geradores da maior 
parte dos valores do nosso país.

Precisamos questionar mitos e conceitos 
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preestabelecidos.
 

Liberdade, só a de Mandela

Quem pensa me conhecer, só porque leu 
os meus livros, engana-se. Quem quiser me 
conhecer não deve ler meus escritos. Os 
livros estão sempre sete anos atrasados, 
não dão conta de quem sou.

Exemplo: Meu primeiro livro, “De pas-
sagem mas não a passeio”, coleciona uma 
porção de poemas adolescentes que me apre-
sentam como uma figura irônica e triste de 
dar dó. Sob uma aparência revolucionária 
encontramos poemas terrivelmente neolibe-
rais. Libertinos, muito mais que libertá-
rios.

Ora, se tem uma coisa que me envergonha 
profundamente é isso: essa farsa revolu-
cionária, essa vulnerabilidade feminina 
que os espertos costumam taxar de “liber-
tação”.

Liberdade, ali, só a de Mandela. O resto 
é balela. Consumo.

Em “Onde escondemos o ouro” - livro que 
está pra sair –, idem . Embora já não haja 
aqui nem sombra do que fui, temos ainda a 
sugestão de um ser extremamente vingativo, 
pronto para dar o troco.

Sete anos de azar de novo. Não sou mais 
essa pessoa vingativa. Não quero o Ubira-
tan morto, embora queira ainda o meu Ma-
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lote de volta.
Vingança pra mim nem fria nem quente. Na 

minha mesa só quero sementes que germinem e 
alimentem a vida em qualquer canto.

O que diz melhor de mim, talvez, sejam os 
zines. Por serem publicações pequenas, efê-
meras e pontuais – simples – traduzem melhor 
os momentos, compõem mosaicos no tempo.

Mas, se é assim, porque publicar? Por-
que, se com tantos defeitos, vergonhas e 
arrependimentos, ainda gasto meu tempo e 
dinheiro publicando livros?

É porque, apesar dos erros, se salva o 
discurso. No conjunto, os poemas compõem 
mosaicos de cristais inquebrantáveis e 
apresentam o meu desejo de ser útil, de en-
contrar e reforçar a essência humana, revo-
lucionária, em cada título, em cada página.

A contradição capitalista também mora em 
mim, apesar da minha luta diária contra 
esse sistema.

Se publico, é porque quando releio os 
poemas antigos algo de novo ainda tilinta 
bem no fundo desse beco esvaziado onde mo-
ramos.

E esse tilinto é azul pontilhado de ver-
melho: semeia a paz nesse campo minado de  
guerra.

O rico mágico e o pobre alquimista

As pessoas ricas se relacionam com o 
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mundo como se fossem mágicas. Como se fos-
sem dotadas de um poder sobrenatural. Ao 
se aproximarem de uma porta, por exemplo, 
esta se abre sem que tenha sido tocada 
ou acionada por qualquer tipo de controle 
remoto. O mesmo ocorre com as refeições. 
Ao longo do dia, sem tocar em nada, os ri-
cos veem a transformação dos alimentos, de 
simples frutas a doces complexos.

Enquanto isso, as pessoas pobres, da 
base, do chão da fábrica, observam os ilu-
sionistas exibindo-se e tirando da cartola 
coelhinhos brancos. Observam os grandes 
feitos industriais, os carros e computa-
dores e pensam: “esse mágico é bom pra 
caramba. Estudou pra caramba e agora faz 
a mágica com destreza. E eu que não sei 
fazer internet, videocassete, uns carro 
loco... atrasado eu to um pouco sim. É. Eu 
acho.”

E o Zé fica convencido de que o rico é 
o mágico, de que são eles mesmos os res-
ponsáveis por todas as transformações.E 
vai pra casa pensando que, se fosse mági-
co, não tinha as mãos cheias de calos, não 
tinha que apertar parafuso, bater prego, 
varrer o chão, descascar o amendoim, o 
abacaxi, digitar nas teclas, guiar o car-
ro, preparar o pão, apertar o botão...

Se fosse mágico, só teria calos na boca 
e nas partes. Porque defecar e comer é só 
o que fazem os mágicos, como os bebês.

E essa inveja se confunde com admira-
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ção, porque viver com magia, transformando 
coisas é o sonho do pobre; passa-se então 
a exaltar os poderosos que tanto fizeram 
até conquistarem seus postos.

Até que um dia o Zé acorda e percebe 
que a mágica era só ilusionismo. O Mr. MX 
revelou que era o pobre, de olhos tapa-
dos pelos capangas inimigos, quem fazia as 
transformações.

Percebeu que a mágica não existia – o 
que havia era trabalho – o seu trabalho 
– essa alquimia que separa o trigo e o 
transforma em pão.

Porque só o trabalho transforma uma coi-
sa em outra. O mais é puro ilusionismo.

Trégua

Quem sobreviveu ainda se lembra do tem-
po em que São Paulo era um campo de guer-
ra. Agora, parece ser o fim desta que é 
uma das mais cruéis facetas da luta de 
classes, o fim dos crimes de pobres contra 
pobres.

Parece ser o fim dos assassinatos co-
tidianos, do sangue escorrendo ou já seco 
nas vielas e ruas das quebradas. É o fim 
das caravanas até os cemitérios nos dias 
de finados. É quase o fim também das va-
quinhas pro paletó de madeira e pro ôni-
bus.

Chega de mães com seus 35kg, perambu-
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lando pelas ruas em busca de um abraço. Se 
pá, já era  também as metáforas com signi-
ficados de morte.

Chega de luto.
Em São Paulo, nas quebradas, as pessoas 

estão se matando 80% menos do que há dez 
anos atrás. Parece que estamos diante de 
uma trégua, um milagre que não foi feito 
pelas autoridades competentes, por nenhu-
ma política pública.

Quem mora nas quebradas sabe que, aqui, 
os assassinatos são sempre entendidos pelo 
Estado como guerra entre quadrilhas. Por 
isso, não são investigados, o que dá ao 
homicida uma espécie de privilégio, quan-
do comparado ao tratamento dado a outros 
criminosos como assaltantes, por exemplo.

Então, por duas décadas (os anos 80 e 
90), os homicidas agiram livremente nas 
favelas de SP. Não são raras as histó-
rias de assassinos extremamente poderosos 
no seu local de moradia. Algumas regiões 
anotavam a cifra de 60 assassinatos em um 
único mês e o Estado nada fazia, nada fez 
– embora diga o contrário.

Agora, nas favelas de SP, qualquer mo-
rador maior de 20 anos sabe explicar o 
motivo da redução de mortes. Mas isso in-
teressa a poucos, pois a favela é pouco 
estudada, exceto por antropólogos. Estes, 
diga-se de passagem, muitas vezes a es-
tudam de forma irresponsável  e, muitas 
vezes, sequer acreditam que somos verda-
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deiras comunidades.
Munidos de um método minimamente coe-

rente, perceberíamos que a favela repre-
senta uma parcela da classe trabalhadora 
que realiza os trabalhos mais duros, pelos 
menores salários, sem a solidariedade da 
classe média, e sem a proteção do Estado.

Mas agora, correndo menos risco de ser-
mos assassinados.

Ainda assim, é triste.

Última música do Sabotage. Último 
livro de Carolina

“Todas as nôistes eu dava duas viagens. 
Eu ia de bonde, e voltava a pé com as ta-
buas na cabêça. Treis dias eu carreguei 
tabuas dando duas viagens. Dêitava as duas 
horas da manhã. Eu ficava tão cançada que 
não conseguia dórmir. Eu mesma fiz o meu 
barracaozinho. 1 metro e mêio por um metro 
e mêio. Aquêle tempo eu tinha tanto mêdo 
de sapo. Quando via um sapo gritava pedia 
socorro. Quando eu fiz o meu barracão era 
um Domingo. Tinha tantos homens e nenhum 
auxiliou-me sobrou uma tabua de quarenta 
centimetro de largura era em cima dessa 
tabua sem colchão que eu dórmia.”

Carolina Maria de Jesus. Onde estaes 
Felicidade? Disponível em <http://www.me-
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pario.com>    
 

“Brooklyn, o que será de ti? 
Regar a paz, eu vim 
Jesus já foi assim, 

brigas traz intrigas, ai de mim 
Se não tolin, zé povim quer meu fim 

Se esperar, apodrece, se decompõe 
Se a gente faz, corre atrás, 

pede a paz, eles esquecem 
Sempre assim, crocodilo hoje só rasteja 

em solo fértil”

    Pergunta inicial: Quilombo ou Sen-
zala Moderna?

    
  Sabemos bem que a  urbanidade tem sido 

fator de muitas mudanças sociais ao lon-
go da história. O êxodo rural no Brasil, 
por exemplo, foi certamente um dos gran-
des responsáveis pelo fenômeno do surgi-
mento das favelas – esses aglomerados de 
casas, pessoas e sonhos ora  invisíveis, 
ora  descritas na literatura como  compo-
nentes de um cenário nacional fadado ao 
fracasso – dada sua composição étnica de 
grande ascendência negra. 

  As favelas,  do ponto de vista cul-
tural e linguístico,  são uma enorme e 
constante fonte de renovação, por isso são 
tidas, por alguns, como verdadeiros qui-
lombos renascidos com a missão de desmon-
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tar o esquema político, econômico e cul-
tural que, apesar dos mais de cem anos de 
abolição da escravatura, nos tem mantido 
escravos e escravas, em determinados as-
pectos de nossas vidas.

  Há ainda um outro ponto de vista so-
bre a favela que tende a focar as rela-
ções econômicas e que, sem se contrapor à 
visão revolucionária de “quilombo moder-
no”,  insiste em pensar a favela também 
como “senzalas modernas”, já que as co-
munidades faveladas reúnem a grande massa 
trabalhadora que continua a ser o princi-
pal motor econômico do país.

  Com efeito, essa enorme massa traba-
lhadora/consumidora faz os olhos da eco-
nomia se voltarem para esse “mundo fave-
lizado”, o qual, segundo Mike Davis em 
Planeta Favela, já se configura como mais 
da metade do globo urbano. Como  resultado 
disso, há o surgimento e fortalecimento de 
diversos movimentos advindos da perife-
ria, sobretudo os de cunho cultural, como 
escolas de samba, os times de várzea, o 
Hip Hop e os saraus.

Entre  Canindé e  Canão, neguinho e 
neguinha zika

Mas, antes mesmo de entrar na “moda”, se 
pode dizer que a favela teve seus repre-
sentantes ilustres: figuras de impressio-
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nante talento e que serviram de inspiração 
para as novas gerações, como Carolina Ma-
ria de Jesus, a escritora, e Mauro Mateus 
dos Santos, Sabotage, o maestro da Canão. 
Podemos dizer que, entre ambos, há muito 
mais do que o óbvio (suas peles negras, 
sua classe social, sua vivência na favela 
e o destaque que ambos alcançaram no mundo 
das artes). Podemos enumerar  uma série de 
outras semelhanças, como as fortes perso-
nalidades, a alta resiliência e a forma 
como ambos escreviam: uma escrita fratu-
rada e urgente. 

A palavra zika, antes de referir-se a 
um dos vírus transmitidos pelo mosquito 
aedes aegypti, significava, na gíria das 
favelas paulistanas do final da década 
de 1990, azar, coisa ruim a ser evitada. 
Atualmente, o termo engloba este e, curio-
samente,  um outro significado oposto ao 
seu original: zika, na gíria das novas 
gerações é algo extremamente bom, melhor 
do que tudo, equivalendo aos termos “top” 
(super) e “chave”, “muito louco” ou “cabu-
loso”. Sendo assim, ser neguinho, neguinha 
zika, é ao mesmo tempo incomodar e desper-
tar admiração – sentimentos que Carolina 
e Sabotage despertaram e ainda despertam.

No caso de Sabotage, “neguinho zika”,  nas 
duas acepções que esta expressão atualmen-
te  engloba, talentoso rapper apelidado de 
“maestro do Canão”, ele parece levar para 
a ponta da caneta o  free style, o canto 
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improvisado mas extremamente denso. Seu 
rap vem preenchido de favela,  de luta por 
sobrevivência, fraternidade, ira e uma ca-
dência rítmica que nos embala e nos leva 
para dentro de seu “bom lugar”. Carolina, 
por sua vez era também o que hoje se pode 
chamar de “neguinha zika”: ciente e orgu-
lhosa de sua negritude, disposta à luta, à 
briga e a ajudar a quem lhe pedisse apoio. 
Ambos foram personagens altamente inspi-
radoras para o que hoje é o Movimento Hip 
Hop e a Literatura Negro-Periférica.

Nascida em Sacramento (MG), Carolina, a 
nossa “neguinha zika”, completaria 103 anos 
em março, se estivesse viva. Aos 33 ini-
ciou sua via sacra caminhando durante dois 
meses, de Sacramento a São Paulo, cidade 
onde viveria e trabalharia até sua morte, 
em 1977. Autora do best seller Quarto de 
Despejo: Diário de uma Favelada, Diário de 
Bitita e Onde estaes Felicidade?, dentre 
outros livros, Carolina deixou registrado 
o seu cotidiano na   extinta Favela do Ca-
nindé, o trabalho de catadora de papel, a 
fome, as dificuldades em ser mulher negra 
e mãe solteira numa cidade opressora, pa-
rideira de misérias. Enquanto lutava pra 
sobreviver e sustentar a família, Carolina 
escrevia pra viver, pra manter a sanidade 
mental e a integridade da alma numa cidade 
que se “modernisava” e onde sequer resta-
vam  porões para as pessoas pobres mora-
rem, tal qual a autora narra no seu último 
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livro Onde estaes Felicidade?(Edições Me 
Parió Revolução, 2014).

Sabotage era o nome artístico de Mau-
ro Mateus dos Santos. Paulistano, nascido 
em  13 de abril de 1973,  na Favela do 
Canão – eternizada em suas canções – o ra-
pper, antes de se firmar enquanto artista, 
trabalhou como comerciante varejista de 
drogas e tinha uma aparência, por assim 
dizer, “pouco valorizada”: preto de último 
tom e sem os dentes da frente, extremamen-
te magro e com dreads espetados na cabeça, 
como se quisessem alçar vôo, fazer jus à 
personalidade que os carregava. Sabotage 
era o neguinho zika, mas seu talento, como 
o de Carolina, enchia os olhos e encheu 
os bolsos de muita gente com tino empre-
sarial. Ele cantou com muitas parcerias 
diferentes, participou de inúmeros pro-
gramas de TV e  atuou em três filmes: O 
Invasor, Carandiru e um documentário sobre 
sua vida. Foi assassinado  em 24 de janei-
ro de 2003, a caminho do Fórum Social Mun-
dial. Um dia antes, havia gravado a música 
Canão, onde parece se despedir de nós, do 
Canão e do Zé Porvim que quis seu fim. Mas 
o maestro do Canão não morre. A poeta do 
Canindé também não. Suas obras e condutas 
não permitem o esquecimento.

Quilombo ou Senzala moderna, do ponto 
de vista histórico, as favelas ainda são 
recentes, mas já reúnem fatos  e persona-
lidades capazes de mudar os rumos do país. 



Carolina e Sabotage nos inspiram.



CARTAS
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Já pensou?

À branquitude não solidária eternamente 
montada em seu Lobato.

Hoje fiquei matutando umas coisas… me 
fazendo perguntas numa série de “já pen-
sou?”. Aqui reproduzo algumas: 
 
Já pensou se o jogo vira e a negrada re-
solve pegar branco por branca, enfiar 
umas coleiras, proibir de usar roupas e 
sapatos de marca, expropriar os telefo-
nes, cortar o fio da internet sem fio, 
botar pra trabalhar forçado e comendo só 
arroz e feijão todo dia, todos os meses 
do ano? 
 
    Já pensou se tomássemos as casas, os 
carros, as contas bancárias e, aos revol-
tosos, sentássemos o couro? em praça pú-
blica?  

Imagina o espetáculo…  
Já pensou se todas as famílias ricas, 
assim, de repentemente, tivessem que 
viver na favela, à beira do esgoto, em 
barracos precários que inundam sempre que 
a chuva dá o ar da sua graça? Já pensou 
acomodar cinco filhos em um quadrado dois 
por dois? Será que cabem?  
 
 E se ainda por cima colocássemos os 
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coxinhas todos no seu encalço? Noite após 
noite, dia após dia (isso eu acho não 
daria certo: nós temos vermefobia).  
 
      Mas como coxinha é coxinha, eles 
vigiam até mesmo dormindo, e sua cor 
jamais te deixaria passar em branco. As 
cadeias, portanto, viveriam repletas de 
gente como você.  
     Jápensou?  
 
  O contrário do que seu Lobato queria? 
Já pensou que somos maioria? já pensou 
se resolvéssemos correr atrás da limpeza 
étnica que ele e seus comparsas propunham 
pra nós?  
 
      Já pensou, ser mort@ porque é 
branc@?  
Ser burr@ porque é branc@?  
Ser fei@ porque é branc@?  
Se não cagar na entrada, cagar bosta 
branca na saída?  
Já pensou no Cabo Bruno, Conte Lopes 
e outros pé-de-pato do tipo andando 
no seu encalço?  
Se não pensou, nem precisa.  
  Sua desumanidade inda mais nos 
humaniza, à revelia dos Lobatos, dos 
Bolsonaros, Contes Lopes e outros 
monstrengos da vida.  
A dor (não que ela fosse necessária) 
nos deixou mais fortes e tenho quase 
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certeza de que não lhe daremos o 
troco. Não na mesma medida.  
Entretanto, o que for nosso por 
direito não tem conversa: tem 
conquista. E a elite tem razões 
“claríssimas” pra se tremer de medo.  
 
Já pensou?

Prefeitinho branco, prefeitinho cinza.
 
Caro senhor prefeitinho,a cidade de São 

Paulo anda cada vez mais cinza, graças à 
sua sem-gracisse de querer ficar enxugando 
gelo, apagando assinaturas, tags e retra-
tos puros do caos que o sinhozinho preside.  
 
Caríssimo senhor prefeitinho, o pixo 
no muro recria o intangível talen-
to do povo preto, pobre, oprimido, em 
causar a angústia – efeito colateral 
do seu sistema branco e cinza. Liga?  
 
Então, faz o seguinte, aceita meu conse-
lho humilde: deixa o graffitti rolar… e 
o pixo… preocupe-se com ameaças mais ga-
rantidas de se resolver, como desfazer a 
imagem ruim que o sinhozinho deixou quando 
chamou seu eleitorado de idiota (não são 
idiotas… vocês é que são bons em marke-
ting, caramba! Para de falsa modéstia!).  
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Prometo, senhor prefeitinho, que se a 
cidade mantiver seu colorido, ninguém 
mais vai grafitar pé-de-pato, nem @mons-
trobobinho. A partir de agora é só Bla-
ck Panters, Cangaço Urbano e Feminismo.  
 
Prometo ainda que pararemos de cha-
má-lo de prefeitinho cinza (eu sei 
que o senhor prefere o branco).  
 
Tamo combinado, senhor prefeitinho?

Prefeitinho branco de leite em pó

Caro senhor prefeitinho, sabe a histó-
ria da branca de neve, não é? “Claro” que 
sabe. Rapunzel e o kibungo eram histórias 
impensáveis pra você na sua infância de 
família abastada. 

Prefeitinho, prefeitinho… sabe a bruxa 
malvada que leva a maçã à princesa pro-
tegida por seus sete homenzinhos de con-
fiança? Então. Essa bruxa somos nós, pais 
e famílias cujos filhos e filhas estudam 
na rede pública. Sou eu, mãe de três me-
ninas que recebiam leite em pó em casa e 
nunca mais vão receber porque você dormiu 
bem naquele ponto onde o povo se esgota de 
esperar o ônibus e o desgraçado não vem. 

Quem disse ao senhor, prefeitinho bran-
co de leite em pó, que pode retirar um 
direito das mães e pais de família sem 
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sequer os consultar? 
Sabe, prefeitinho branco, nós pagamos 

por esse leite. Ele não nos é dado de gra-
ça. Não é caridade do seu governo. 

Então, se quiser destinar nosso dinhei-
ro a outra coisa, faça o mínimo: pergunte 
onde queremos investi-lo. Vai que a gente 
escolhe um vale-frutas e legumes e carne – 
coisa rara na nossa mesa. Ou, o que é mais 
provável, vai que a gente escolhe que você 
tire dinheiro de famílias ricas como a sua 
para devolver aos mais pobres do país?

Nós, trabalhadores e trabalhadoras de 
nossa cidade, queremos o leite de nossas 
crianças de volta. 

Devolva, ou aprenda, finalmente a lidar 
com bruxas e maçãs envenenadas. Não as do 
conto de fada...as malvadas que fazem gre-
ve, piquete, contrapropaganda e passeata. 

Seus homenzinhos vão surtar de raiva 
quando te verem na lona.

Carta ao sr. ministro da justiça
 
A propósito das mortes de civis e PMs

O Ministro da Justiça José Eduardo Car-
dozo, por ocasião do anúncio da integração 
de forças entre Estado e União para comba-
te ao crime “organizado”, afirmou ontem, 
categoricamente, que as mortes de Poli-
ciais Militares ocorridas neste último ano 
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(2012) serão todas investigadas e punidas.
Aproveito a deixa para lembrar ao Se-

nhor Ministro de que não foram apenas os 
policiais que tiveram suas vidas ceifadas. 
Dezenas de civis também têm sido víti-
mas de assassinatos e, em muitos casos, 
as suspeitas têm recaído exatamente sobre 
PM’s, ou sobre os chamados “grupos de ex-
termínio”. Aproveito também para pergun-
tar se posso enviar ao Senhor Ministro uma 
lista pessoal de mais de 100 pessoas cujas 
mortes, todas violentas, nunca foram solu-
cionadas. Essa lista foi recolhida ao lon-
go de 36 anos e todas essas pessoas eram 
conhecidas, amigos, vizinhos ou parentes 
do meu esposo. Se adicionarmos os “meus” 
mortos, essa lista certamente aumentará.

Um momento: eu não sou louca. Não te-
nho intenção nenhuma de que essas mortes 
sejam realmente investigadas. Mas seria 
fenomenal, algo digno de muito respeito, 
se o Estado e seus representantes mostras-
sem por nós o mesmo interesse que demons-
tram em defender seus cargos políticos, 
sua imagem pública, e não nos abandonassem 
à própria sorte. Seria interessante ter um 
Estado cuidador.

Enfim, gostaria de lembrar às autorida-
des que a coisa mais importante dessa his-
tória de horror que revivemos hoje são as 
vidas humanas (dos policiais e também dos 
civis), a dor das famílias e o desajuste 
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social causado por essas mortes.
Dá pra voltar a fita?

Para o Sr.Gilberto Dimenstein (em 
14/08/2010)

 
Como a cidade de São Paulo reduziu sua 
taxa de homicídios?

Pergunte a qualquer pessoa das fave-
las paulistanas como foi que se diminuiu 
a taxa de homicídios na cidade. Do mais 
jovem ao mais idoso, a resposta está na 
ponta da língua. Todos sabem que a redução 
no número de mortes nada tem a ver com a 
ação policial ou mesmo com outras políti-
cas públicas que, se quisessem, realmente 
poderiam diminuir a nossa mortalidade.

Apesar de todos os pobres saberem a res-
posta, vez ou outra surge um intelectual 
(longe do sentido gramsciano) anunciando 
inverdades e louvando a ação da PM, do Po-
der Público, das ONG´s e responsabilizan-
do-os pelo mérito da questão.

Hoje, pleno domingo, Dia dos Pais, damo-
-nos de cara com mais uma falácia do gêne-
ro: Gilberto Dimenstein atribui a univer-
sitários (!!!) a alegria da redução em 80% 
do número de assassinatos, desde 1999*.

Do nosso ponto de vista, essa atribui-
ção não parece apenas uma ingenuidade, mas 
astúcia brava... Os jornais parecem supor 
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que a favela não enxerga, não lê, não pen-
sa. Publicam sobre nós mentiras deslava-
das, um besteirol sem fim.

Existe realmente a possibilidade de o 
Poder Público, as ONG´s e universitários 
contribuírem para a melhoria da qualida-
de e expectativa de vida na cidade e no 
mundo, inclusive, no caso dos estudantes, 
pela capacidade de articulação e proximi-
dade com diversas e importantes teorias. 
Mas daí a dizer que são responsáveis pela 
diminuição de crimes contra a vida humana 
em nossa cidade, isso já beira ao ridículo 
e sugere deficiência intelectual ou, sim-
plesmente, má fé.

Nós pobres sabemos o que se passa. Vale 
dizer: se o modelo paulistano é tão efi-
ciente, porque ainda não foi exportado 
para Rio de Janeiro, Recife e outras lo-
calidades que ainda sofrem tanto com as 
altas taxas de homicídio?

Pensemos a respeito.

* No artigo Civilidade Contagiosa, do 
jornal Folha de São Paulo, caderno Coti-
diano, pg. C13, dia 14/08/2011, Gilberto 
Dimenstein atribui importante papel aos 
jovens universitários (Instituto Sou da 
Paz) cuja campanha de desarmamento teria 
contribuído em muito para reduzir a taxa 
de homicídios em São Paulo.

Obs: Na semana seguinte à postagem des-
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te texto, o nosso famoso cidadão de papel, 
publicou um novo artigo cujo título era “A 
pobreza emburrece”, ou algo o valha.

A isto respondemos apenas:
Caro Sr. Cidadão de Papel,                                              

a riqueza só gera mediocridade. 

Me ensinou o que é o RAP

Meu irmão Terno me ensinou o que era 
rap. 

Era década de 90 e eu criança só co-
nhecia uma ou outra melodia – as que eram 
tocadas aos domingos no baile do Brinco de 
Ouro. A maioria era muito brincante, es-
tilo rute carolina ou lagartixa na parede. 

Até que ele, o Língua e o Adilson resol-
veram criar um grupo de rap. Era o “Explo-
são do Rap” que, com um pouco de vergonha 
e um certo ressabio da situação, subiam ao 
palquinho de rua, que nós mesmos montáva-
mos, cada qual com seu capuz e o apoio do 
DJ Lula. 

Ele me apresentou ao rap, como antes ha-
via me apresentado à literatura: contando 
mil histórias repetidas mil vezes - porque 
eu não cansava de ouvir e ele não se can-
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sou nunca de cantar. 

Foi através dele que conheci o melhor do 
rap nacional. Com seu estilo falado, sim-
ples, numa levada bem próxima à do Thaíde, 
vi suas letras nascerem e ganharem as fitas 
k7, circulando no bairro e ganhando terre-
nos extra (Ceará, Rio de Janeiro, Hutus), 
sempre no mundo underground. Mais tarde, 
meu irmão faria parte do Pânico Brutal, 
grupo com o qual manteve-se através dos 
longos anos que nos trazem até aqui e com 
qual mantém forte vínculo, faria parte, 
se ainda estivesse em condições de correr 
pelo Hip Hop. 

Foi a convite dele também que conheci a 
Posse. Ali, logo no início, cheguei numa 
reunião em que se debatia ainda o nome do 
grupo. Poder e Revolução, ficamos. 

Na posse ganhamos sonhos compartilha-
dos, formação política e saraus em volta 
das fogueiras, nas noites frias dos agos-
tos sem fim. 

Na Posse, juntos, vimos o Malote che-
gar. Ele e o Belega, mais aquele menininho 
que foi morto pouco tempo depois. Estavam 
ali formando os “Anjos do Rap”. Tinham 14 
anos. Eram os nossos caçulas. 

Ter entrado na Posse, ter conhecido o 
Malote, o Belega e todo mundo que por nós 
passou através da PPR... não se paga. Nem 
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se apaga por pouca coisa. 

Ainda mais tarde, ô irmãozinho porreta, 
já adulta e na labuta de um mestrado na 
USP, pedi a ele que me ajudasse a esco-
lher um grupo de rap, pois eu pretendia 
comparar rap, literatura afrobrasileira e 
literatura africana... e ele simplesmen-
te me re-apresentou o RAP: botou logo pra 
tocar o disco do Clã Nordestino, ícone do 
RAP maranhense, A Peste Negra do Nordes-
te. Desse encontro e desse encanto resul-
tou uma irmã ainda mais politizada, mais 
pronta pra briga, mais pé de barro, mais 
poética e mestre em Literatura. 

Valeu irmão. Tem valido a pena perten-
cer à sua família de sangue e de luta.

Notícias ao amigo de infância

Amigo, saudades.
Já faz pelo menos 15 anos desde que você 

se juntou aos demais. Neste tempo, quase 
nunca te escrevi, embora pense em vocês 
cotidianamente. Escrevo porque preciso 
dividir, contar, religar os fios que en-
trançam presente e passado. Nossa infância 
e a vida adulta, que nós não compartilha-
mos, porque você se mudou. 

Amigo, lembra que nessa cidade – que 
era a “terra da garoa” – ninguém conseguia 
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apagar as fogueiras que fazíamos até altas 
horas da noite? Nem a chuva, nem os nin-
jas, os tiroteios, a polícia... No máximo, 
a gente corria e voltava pra espantar o 
frio quando o sufoco passasse. A gente ria 
do sufoco. 

Se você estivesse aqui, ia representar 
comigo uma geração que brincou nas ruas 
e que viu seus amigos de infância sendo 
mortos um após outro. Presenciou o cir-
co em chamas. Naquele tempo (lembra?), a 
ausência do governo, o pouco dinheiro e 
a escola ruim criaram situações que você 
veria hoje no Rio de Janeiro se estivesse 
aqui. Nós, moradores do Parque Bristol, 
não podíamos nem passear livremente pelo 
Clímax, ou Savério, ou Livieiro, e vice-
-versa, lembra? Eu nem teria casado com o 
marido que escolhi pra mim e que você nem 
conheceu (eu não ia casar com um menino da 
rua!). 

Lembra que tempo mais triste, a gente 
brincando na rua ao lado de um corpo, ho-
ras a fio, esperando o rabecão? No ano de 
2010, amigo, muita coisa é diferente: o 
circo, embora permaneça armado, não está 
em chamas. Seu filho e a minha filha não 
vêem cadáveres nas ruas, o rap não é muito 
ouvido (só por alguns saudosistas) e quem 
dominou foi o funk – que é bem diferente 
daquele, de Claudinho e Buchecha, só que-
rendo ser feliz. As crianças não brincam 
na rua, porque há carros demais para isso. 
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Não se morre mais de homicídio e o nosso 
bairro é seguro. Podemos, agora, ir ao 
baile sem a preocupação dos tiros, de ter 
que sair correndo. 

Como vê, muita coisa mudou, mas o motivo 
da mudança não conto, porque o circo, como 
disse, continua armado – e com a gente 
dentro! Se eu contar, ele volta a pegar 
fogo. Só sei que não é obra do governo. 
Se você estivesse aqui, veria como nos 
multiplicamos: muita gente, muito carro, 
pouco espaço vazio, uma saudade danada e 
um esforço constante por honrar sua memó-
ria. Não esquece, tamo junto (é assim que 
se diz no Rio de Janeiro, hoje). Manda 
lembrança aos outros.

Sente um abraço e fica em paz.









Me Parió Revolução

               Em 2013 nasce mais uma per-
sonagem na cena cultural e política da 
cidade de São Paulo, é a Me Parió Re-
volução, o selo editorial da Rede Poder 
e Revolução. Idealizado e executado por 
mulheres, o selo se propõe a editar li-
vros “semiartesanais, bonitos de encher 
os olhos e a alma, mas sem esvaziar os 
bolsos”. A intenção é promover a leitura 
facilitando o acesso aos livros, e incen-
tivando autores e autoras estreantes ou 
não a publicarem seus textos de forma 
independente. O grupo pretende tam-
bém disponibilizar gratuitamente ebooks 
e audiolivros traduzidos para outros idio-
mas, e a venda dos impressos custeará, 
além de novas publicações, as ações do 
coletivo Poder e Revolução.

Me Parió Revolução: Literatura, Crítica, 
Artes, Política e algo mais.



Títulos produzidos

Zero a zero: 15 poemas con-
tra o genocídio da popula-
ção negra. (Dinha)
      Trata-se de um livro de po-
emas que se dispõe a ser arma 
e escudo na luta da população 
negra pela sua sobrevivência, 
contra o seu genocídio e a fa-
vor da esperança.
                     

Onde Estaes Felicidade? 
    Em homenagem ao cente-
nário de nascimento de Caro-
lina Maria de Jesus, reúne tex-
tos originais e manuscritos de 
Carolina Maria de Jesus e mais 
sete ensaios sobre sua obra.

Desumanização na literatura
   Organizado por Fernanda 
Massi e Patrícia T. Nakagome, 
esse livro reúne seis ensaios 
sobre diferentes processos de 
desumanização nos mais diver-
sos objetos literários.



Canções de Amor e Dengo
Primeiro livro de poemas da cro-
nista.

Cidinha da Silva

                         Onde Escondemos o Ouro
   Divide-se em 3 pequenos li-
vros. O primeiro, chamado “O 
guardião”. O livro 2, chamado “O 
ouro” ou “A lista dos 100” e “Bi-
chos” 

                         De Zacimbas a Suelys
Coletânea Afro-Tons de 
Expressões artísticas de 
mulheres negras do Espírito 
Santo.
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