
ca.mpe cUri nu SETEMBRO/1980 ntf 

\h^ ) 

K1 TV) í 
\ 

vi*  '  ■• 

id i J 
7 â 

% 

9' 
- At 
% 

V 

^ 
7 

% ̂  
% 

-sv / 
s 

..?     T/»f ^A 
^—^ 

J     ^ 

Cotrim? 

3 IV"" 

x"'   J^dl!^^ 

6^ ST* 

^m ]/& 



Editorial 

ALMEIDA 

Pois leitores, aconteceu o inevitável: 
o Almeida chegou ao seu décimo número. 
E chegou também o momento de uma 
avaliação de sua história Afinal o que sig- 
nifica um jornal que teve seu primeiro nu- 
mero fechado numa noite qualquer do 
mês de junho de 1979, texto datilografa- 
do numa IBM e impresso em papel sulfite 
no Grêmio Politécnico? .0 que significa 
esse número dez, texto composto, impres- 
so em papel jornal na gráfica da ECA — e 
trazendo textos escritos e discutidos pela 
Comissão do Jornal? (Quem será que se 
lembra de como eram escritos os artigos 
antes? ) 

Nos seus primeiros números o jornal 
chamava a atenção pelo seu nome. Afinal 
é insólito um jornal de entidade estudan- 
til com um nome tão sem significado 
quanto Almeida. Mas o conteúdo pelo me- 
nos era o mesmo de outros jornais: as lu- 
tas colocadas no momento, o fim do está- 
gio de jornalismo, os presos de Itamaracá, 
as verbas. . . 

Enfim, era um jornal chato. Não fala- 
va sobre o pobre estudante da ECA, sua 
vida, suas pequenas preocupações, seus 
amores. . . Aí que a uma certa altura, o 

jornal (lá pelos números 6, 7. . .) come- 
çou a falar como gente, ter uma gente, ter 
uma cara de gente mais solta, mais á von- 
tade. . . Até a Comissão ficou mais à 
vontade (afinal os anúncios da vodka de- 
ram .resultado). 

E assim estamos hoje. Só que isso 
não é suficiente. Não basta um jornal á 
vontade, que fala de gente, apenas. O 
Almeida precisa ser mais que isso. O quê 
não se sabe bem, mas vamos tentar expli- 
car. 

O Almeida não é um simples jornal 
estudantil É um jornal de uma Escola de 
Comunicações e Artes. (É alguma coisa, 
pois não? ) Sendo assim deveria falar so- 
bre Comunicações e Artes: discutir o últi- 
mo programa de TV do Sílvio Santos, o 
primeiro filme do Herzog, As três Mortes 
do Solano (o longa-metragem produzido 
na ECA), os rumos tomados pela Indús- 
tria Cultural e o gibi do Tio Patinhas. 

Outra coisa importante que não se 
pode esquecer ê o fato da ECA ter estu- 
dantes de jornalismo e o Almeida ser um 
jornal Dos estudantes, e portanto aberto 
às suas experiências, onde podemos 
aprender o quanto custa manter um jor- 

nal, publicá-lo e distribuí-la Ou então 
conseguir um anunciante, bolar um anún- 
cio e receber o pagamento (que luta, hein, 
colegas de PP? ). E tem mais. O pessoal de 
Rádio-TV poderia descobrir uma maneira 
de fazer o Almeida ser lido no Jornal 
Nacional pelo Sérgio Chapellin Bibliote- 
conomia, Artes Plásticas, Teatro, Músi- 
ca . . esse pessoal todo tem muito para 
contribuir nesse jornal (afinal o jornal não 
é de todos? o Almeida não é eclético? ). 
E é um espaço aberto para a atuação de 
todos nós, po! 

Agora o leitor certamente pergunta- 
rá: E o jornal, melhorou? 

Respondemos: Olha, mais ou menos. 
Tem mais gente trabalhando, dá pra se 
imprimir na gráfica da ECA, dá pra se ler 
o jornal, tem até gente perguntando por 
ele. . . 

Mas (e em toda historinha tem um 
mas) pode ser melhorado. E muito. Só 
depende, adivinha do quê, caro leitor?. 

Comissão de Imprensa 

NOTAS 
O fracasso da "Festa do Cachorro Louco" veio con- 

firmar a falta de conscientização da necessidade de maior 
vivência entre todos nós da ECA. Mas isso não será moti- 
vo de desânimo por parte dos poucos que participaram e 
mostraram o verdadeiro sentido da convivência nesta 
Escola. Por isso, pessoal, preparem-se! Outras festas 
serão realizadas e todos poderão participar e comprovar 
que é bem mais gostoso vir à ECA, tendo também esse 
tipo de atividade. 

Finalmente uma turma do curso de Propaganda e 
Publicidade consegue produzir uma campanha até sua 
veiculação. E o resultado está por aí, aquele "maravilho- 
so símbolo fálico", (segundo comentários suspeitos). 
Trata-se da programação visual do 3o. Simpósio de 
Rádio e TV, que inclui desde fichas de inscrição até um 
anúncio de TV. 

Quanto ao "produto", não podemos emitir um pa- 
recer. Sabemos apenas que ele não contém mercúrio em 
sua fórmula, nem ciclamatos, embora parte dele tenha 
um acebtuado sotaque norte-americano. 

Vocês se lembram da Primeira Mostra Literária pro- 
movida pelo DCE da USP? Pois é, os resultados foram 
finalmente divulgados no dia 20, no encerramento do 
Congresso da USP, quando foi lançado um livro com os 
melhores trabalhos. E para nós, da ECA, uma ótima 
notícia! Três companheiros nossos tiveram seus traba- 

lhos premiados: Mário Rolim Cândido ("Mãos, Boca e 
Pássaros"), Antônio M. Moraes ("Sol, Vento e Poeira"), 
ambos na categoria Contos, e Ivan H. Martins ("Vento e 
Vilania"), na categoria Poesia. 

Almeida 

expediente 
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ALMEIDA 

«Constituinte» 
Sr. Editor: 
Acredito que o "Almeida" deva ser 

além de um jornal informativo, também 
um palco de debates sobre os diversos 
assuntos colocados na ordem do dia. É 
por isso que lhe escrevo com o intuito de 
me contrapor a uma visão, ao meu ver 
incorreta, encontrada na matéria assinada 

pelo Zé Geraldo, intitulada "Vamos Cons- 
tituir". 

Alguns aspectos dessa matéria são 
corretos e justos, como explicitação de 
que a Constituinte não seria apenas mais 
uma palavra-de ordem, mas a concretiza- 
ção dos diversos anseios democráticos do 
povo. E, por essa própria característica da 
Constituinte não se pode deixar de cri- 

.ticar uma séria lacuna apresentada no 
texto citado: a de não colocar claramente 
qual a Constituinte que queremos, convo- 
cada por quem e com que caráter. Não se 
trata de discutir o tom ou a cor da Cons-, 
tituinte mas sim qual a sua significação na ' 
vida política do país. 

E óbvio que é necessário a ampla par- 
ticipação popular, não só na questão da 
Constituinte, mas em todos os passos que 

o povo brasileiro empreender rumo à con- 
quista das mais amplas liberdades. Porém 
não resta dúvida de que sob um regime 

' antidemocrático, que não expressa a 
vontade do povo essa participação será 
sempre mutilada. 

Por tudo isso, creio que deixar de 
acrescentar à Constituinte as palavras: 
"livremente eleita e soberana" é deixar na 
mão da ditadura uma arma séria: a convo- 
cação de uma constituinte mutilada, sem 
liberdade e sem a ampla participação 
popular. Deixar de lado a questão de 
quem a convoca abre espaço para a exis- 
tência da famigerada "constituinte com 
João". E não é isso, de forma alguma, que 
a oposição quer, não é? 

Marli (6o. Sem. Jorn.) 

UEE: ELE/ÇOES 
Sábado, acabou a apuração das 

eleições da UEE. 
"Viraçlo" ficou na frente, com 

3.000 votos de diferença para 
"Mãos à Obra" (zebra). Logo atrás, 
"Mobilização Estudantil", e final- 
mente, em último, perdão, quarto 
lugar, "Unidade e Democracia". 

Dados os resultados das eleições, 
não há muito a discutir. A UEE 
infelizmente ainda não reflete os 
anseios da grande maioria dos estu- 
dantes — isso é indiscutível. Portan- 
to temos uma eleição vazia, uma 
formação de chapas vazia, apura- 
ções vazias. Temos uma UEE que 
é pouco mais do que um nome para 
o conjunto dos estudantes. 

Todos nós estamos cansados de 
saber que temos um governo distan- 
ciado dos interesses da população. 
Como temos ainda muitos sindica- 
tos nas mãos de pelegos. Como te- 
mos um Parlamento, no mínimo, 
pouco representativo do povo brasi- 
leiro, que, mal ou bem, o elegeu. 
Tudo bem. Lutamos para modificar 
essa situação. Sabemos onde estão 
as raízes desse distanciamento. 

Mas por que a UEE, a entidade 
máxima dos estudantes a nível esta- 
dual, está se transformando numa 
"entidade biônica"? Por que o nú- 
mero de votos nas eleições não 
aumenta como devia aumentar? 
Por que os estudantes não se sen- 
tem representados por ela? 

Primeira observação: estamos 
apenas agora reconstruindo a UEE, 
depois de dezesseis anos da "glo- 
riosa". E é até natural que hajam 
tantas dificuldades. É 
até natural que ela esteja distancia- 
da dos estudantes. É até natural que 
ela esteja "um tanto"., bagunçada 

como está. 
Mas isso não justifica que apenas 

os estudantes "combativos e mobi- 
lizados" tomem de assalto a UEE e 
a transformem num campo de bata- 
lha das vanguardas, que a cada doze 
meses brigam de unhas e dentes 
para "tomá-la". Assim que ela — a 
pobre UEE - é tomada, a nova di- 
retoria toma posse e ... seguem-se 
mais doze meses de brigas encarni- 
çadas, dessa vez entre as diversas 
"tendências" componentes da cha- 
pa. Um horror. 

Até quando durará essa prár 
tica? É bom acabar logo. É bom 
acabar bem depressa, caso contrá- 
rio, a UEE acabará se tomando 
uma espécie de entidade decora- 
tiva, se é que já não se tomou. 

A UEE — assim como a UNE — 
está fraca, muito fraca. Esitá inco- 
modando pouquíssimo os donos do 
poder, caso contrário "eles" esta- 
riam preocupadíssimos em destruí- 
-la, o que não acontece. Limitam-se 
a ignorá-la. E é assim que vai conti- 
nuar, se essa prática de "vanguardi- 
nha" prosseguir. 

A UEE deve se tomar presente 
no dia-a-dia de cada estudante. 
Deve levar efetivamente as lutas do 
Movimento Estudantil, e não ape- 
nas "aparecer de vez em quando" 
nas escolas. Deve se tomar mais 
ampla, mais representativa. Não 
deve existir apenas para que possa- 
mos dizer que "temos uma UEE". 
Do jeito que está não dá pra con- 
tinuar. 

Assim não vale. 

Dóris 

Mútm 
PROVERANESCO (Pró-Verão na Escola) 

Quem não veio, perdeu. O I Proveranesco foi ótimo. 
Teve concurso de pebolim, de sinuca, depois até 

pintou duas bolas e saiu um bate-bola e algo parecido 
tíom vôlei, tudo regado a pinga (da boa). E depois, o 
mais importante foi que algumas pessoas do 2.° semestre 
noturno finalmente souberam quem são alguns de seus 
companheiros do 2.0  semestre matutino e vice-versa. 

E a gente tá pensando em promover o II Provera- 
nesco. Será que vai ser mais povoado? 

PELO ENTROSAMENTO DO 2. o SEM MAT. E 
NOT. 

ABAIXO A RECLUSÃO! 

Erika, 2.° sem. not. 

Não sei se vocês sabem, mas o Cine-Clube Luz Ver- 
melha, após um certo tempo de inatividade, resolveu 
sacudir a poeira e, desde o início do ano, vem convocan- 
do reuniões e promovendo algumas sessões (às sextas-fei- 
ras) com o intuito de provocar debates interdisciplinares 
e ampliar as atividades culturais na Escola. Acontece que 
os coleguinhas parecem ignorar que o Cine-Clube é uma 
entidade livre e aberta à participação de todos os alunos 
da Universidade, independente do fato de estarem cur- 
sando Cinema ou não. Com isso, as reuniões — anuncia- 
das com freqüência — tornam-se cada dia mais um retra- 
to do desinteresse do estudante em relação a qualquer 
atividade que não esteja diretamente ligada à obtenção 
do seu diploma. A idéia de integração entre o cinema e 
outras áreas não consegue sair do papel, mesmo porque o 
saldo ($) das projeções continua negativo. Será proble- 
ma de horário? Desinformação dos alunos? Programa- 
ção inadequada? Ou teremos que admitir que o proble- 
ma é de muito maior âmbito? 

Apresente-se. Discuta. Participe. O "Luz Vermelha" 
somos nós. 



ALMEIDA 

ELEIÇÃO DO DIRETOR DA EGA 
A ECA está virando notícia em vários 

jornais e o Almeida não podia ficar para 
trás, deixando de registrar o que anda 
acontecendo por aqui. 

Quando todo mundo pensava que a 
ECA ia acabar (ou tombar) eis que a 
Semana de Arte e Ensino (de 15 a 19/9), 
promovida pelo Departamento de Artes, 
trouxe mais de duas mil pessoas dos 
quatro cantos do país para uma maratona 
de palestras, debates, filmes e espetáculos 
ligados de alguma maneira ao ensino de 
Arte. Foi bonito ver a Escola cheia de 
gente curiosa e agitada, depois de um 
marasmo e um esvaziamento de cortar o 
coração. 

Mas se a Semana de Arte e Ensino 
envolveu majoritariamente gente de fora 
da Escola, iniciou-se ao mesmo tempo na 
ECA um processo que tem como centro 
dinâmico a sua comunidade: a escolha do 
nosso novo diretor. 

Embora seja consenso que a ECA é 
um presente de grego para qualquer 
pessoa séria que se disponha a dirigi-la, os 
professores e os funcionários (talvez 
escaldados pela experiência traumática do 
Nunes), resolveram brigar pela 
democratização da escolha do infeliz e 
formularam uma proposta concreta: 
eleição direta pela comunidade da Escola 
da lista sêxtupla a ser entregue pela 
Congregação ao reitor. 

Eu explica De acordo com os 
;Statutos da USP, o processo de "eleição" 
do diretor ê o seguinte: a Congregação da 
Escola elege seis nomes entre os 328 pro- 
fessores titulares da USP e o reitor esco- 
lhe entre eles o diretor. Democrático, 
não? Isso sem contar que a ECA não tem 
nenhum professor titular, o que vale dizer 
que o futuro diretor (a oc emplo dos três 
anteriores) necessariamente virá de fora 
da Escola   ^ 

E a Congregação, o que vem a ser? 
Bom, a Congregação - órgão máximo de 
direção da Escola — é composta atual- 
mente por 13 membros: os chefes dos 7 
departamentos, mais os representantes 
das 4 categorias docentes (auxiliares de 
ensino, mestres, doutores e livre- 
docentes), mais um representante discen- 
te e o diretor. Façam as contas. 

A essa altura da didática exposição 
cabe perguntar: em quê a proposta dos 
professores e funcionários muda esse qua- 

dro? Se nos prendermos aos aspectos for- 
mais da escolha a resposta ê: não muda 
em nada, isto ê o diretor continuará a ser 
escolhido pelo reitor entre seis nomes 
apresentados pela Congregaçãa O sentido 
da proposta, porém, vai muito além do 
formal: trata-se de abrir espaço para a in- 
tervenção dos professores, funcionários e 
alunos como força de pressão sobre a Con- 
gregação para que escolha os nomes que a 

Escola quer. E — mais que isso — eviden- 
ciar um questionamento efetivo da au- 
sência de democracia na Universidade, 
criar um fato político novo, abrir cami- 
nho para iniciativas mais avançadas na lu- 
ta pela democratização da Universidade, 
indissoluvelmente ligada à luta pela demo- 
cratização da sociedade brasileira. 

No momento em que escrevo isto 
não sei se os estudantes participarão ou 
não do processo de eleição direta do dire- 
tor, uma vez que não foi realizada ainda 
uma assembléia para decidir sobre isso e 
existe um grupo de estudantes (vamos fa- 
lar claro: a Libelu) que é contra a nossa 
participação nessa eleição, baseando-se 
em argumentos como "não nos interessa 
escolher o representante da ditadura na 
Escola pelos próximos quatro anos", ou 
"não se pode lutar pela democratização 
da Universidade enquanto a ditadura não 
cair", e coisas do gênero Ou seja, os mes- 
mos argumentos que foram utilizados pe- 
lo referido grupo nas eleições para reitor 
da PUC, onde — nunca é demais lembrar 
— foram os ünicos a defender (juntamen- 
te com alguns professores da TFP) o boi- 
cote ao processa 

Qualquer que seja o resultado da nos- 
sa assembléia e mesmo das eleições, será 
prematuro avaliar de imediato os resulta- 
dos da idéia colocada em movimenta Só 
a História dirá Zé Geralda 

Como tomar Vodka 
Na Rússia e na Polônia o pessoal toma Vodka 

pura e bem gelada. Eles enchem um cálice 
pequeno, gritam Nazdrowye! (saúde) 

e tomam de um só gole. 
Aqui foi desenvolvida a garrafa de aluminio para 

a Vodka gelar em apenas 6 minutos e 
colocaram dentro a excetente Balalayka. 

Nazdroivye, paravocèl 
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Realizou-se de 10 a 12 de setembro, a Se- 
mana da ECA, com debates preparatórios para 
o Congresso da USP. 

Pronto, Todayuki, escrevi a parte "séria" 
da matéria Agora, vamos ao que interessa: afi- 
nal de contas, o que está acontecendo com essa 
escola? Morreu, e esqueceram de enterrar? No 
momento preparatório de um happening como 
está sendo o Congresso da USP, em plena greve 
da UNE, e eis que a ECA está praticamente 
vazia! A muito custo, conseguiu-se fazer todos 
os debates, com os debatedores olhando para 
meia dúzia de caras, sempre as mesmas, por si- 
nal (estes nunca mais voltam à ECA . .). Den- 
tro do possível, até que os debates estiveram 
interessantes. Mas como é que temas como mer- 
cado de trabalho, estrutura de poder na Univer- 
sidade, produção cultural, tão pertinentes aos 
alunos da ECA, não estão chamando quase nin- 
guém? Mistéria (Mistério mesmo? ). 

Merece uma referência especial o debate so- 
bre "Estrutura de poder na ECA" que acabou 
se transformando em debate sobre a mudança 

ide diretor do ECA, que está dando tanto bode 
atualmente. Pois o bode começou justamente 
nesse debate: participa ou não participa "faz o 
jogo da ditadura" ou "tenta interferir no pro- 
cesso". Questão em aberta Como é questão em 
aberto a causa dessa "semana" tão vazia 
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O Congresso da USP acontecea A 
frase ê óbvia, mas nem tanto, se lembrar- 
mos das imensas dificuldades apresenta- 
das à sua realização. Em primeiro lugar, 
houve a intransigência do reitor e da bu- 
rocracia, negando o recesso, negando sa- 
las, etc. Além disso, muitas falhas na pre- 
paração e organização do Congresso, sem 
contar o descaso que certas entidades e 
grupos estudantis dispensaram ao aconte- 
cimento, certamente por não terem com- 
preendido sua importância no quadro 
atual. 

Pois bem: e qual é a importância do 
Congresso no quadro atual? A de ser a 
primeira oportunidade em que - por ini- 
ciativa do DCE-Livre da USP - os três 
segmentos da comunidade universitária se 
reuniam para discutir seus problemas co- 
muns e as perspectivas para superá-los. E 
isto acontecea 

Aqueles que acreditavam num esva- 
ziamento do Congresso e se esforçavam 
por isso foram derrotados. Com quase 
duas mil pessoas na sessão de abertura, o 
Congresso manteve um bom compareci- 
mento durante toda a Semana, notada- 
mente nos debates sobre "Poder na Uni- 
versidade", "Universidade para uma so- 
ciedade democrática", "Universidade e 
Cultura". Desses debates participaram ai- 

BVT DEBATE 
guns dos intelectuais mais respeitados do 
pais (Alfredo Bosi, Azis Simão, Mahlena 
Chauí, Braz Araújo, G. Guarnieri), ex- 
ministros (Darcy Ribeiro, Paulo de Tarso) 
e parlamentares (Franco Montoro, Irmã 
Passoni), etc. 

Os grupos de trabalho, embora con- 
tando com um número menor de partici- 
pantes, realizaram uma primeira e produ- 
tiva discussão sobre temas que vão desde 
os estatutos da USP atê as condições 
atuais de ensino e pesquisa Os grupos e 
comissões formados durante o Congresso 
continuarão a trabalhar, aprofundando as 
análises e propostas levantadas. 

O problema mais grave enfrentado 
pelo Congresso talvez tenha sido o da pe- 
quena participação dos funcionários nas 
atividades, em função da negação, por 
parte da burocracia (segundo consta, a 
mando do Maluf), do recesso reivindicado 
pelas três entidades (ADUSP, ASUSP e 
DCE). Outro problema foi a não-eleição 
de delegados das três categorias para a 
plenária final, que com isso não pode deli- 
berar em nome da Comunidade Universi- 
tária, mas apenas aprovar algumas propos- 
tas indicativas e de continuidade dos estu- 
dos e discussões iniciados no Congresso. 

Mas quem acreditava que este não se- 
ria um "Congresso de luta" também deve 

USP, ENTRADA PROIBIDA 
De vez em quando a gente se depara 

com algumas surpresas nessa USP. Que 
nem aconteceu na sexta-feira, dia 19, 
quando a gente voltava para a CRUSP, 
um pouco mais tarde que o habitual E o 
que aconteceu? Nada menos que a única 
entrada da cidade universitária fechada e 
guardas comprovando os documentos de 
quem queria entrar. 

Esse fato por si só já é um absurdo. 
Desde quando os estudantes tem que pro- 
var que o são para poder entrar na USP? 
Além do mais, caso eu não fosse estudan- 
te, será que eu poderia ter entrado? O 
preocupante é que este tipo de coisa já 
vem acontecendo há algum tempo. Antes, 
eram comandos da polícia, com aqueles 
enormes camburões que ficavam todos os 
fins-de-semana parando os carros e pedin- 
do documentos. Agora "eles" fizeram de 
um jeito mais simples: construíram uma 
casinha de madeira e deixam alguns obstá- 
culos à mão. Além do mais, todas as saí- 
das da USP são fechadas à noite. 

Isso parece ou não com um esquema 
montado para uma repressão sutil (afinal 
eles provavelmente alegam que é para ze- 

lar pela universidade tudo isso) aos estu- 
dantes e quem mais vem à USP. E a gente 
nem percebe que o nosso espaço, a nossa 
liberdade estão sendo cerceados com isso. 
Talvez no dia em que precisarmos mostrar 
os documentos antes de entrar em aula 
como acontece na Cásper Libero, a gente 
perceba que nem tudo o que "eles" fa- 
ziam eram com boas intenções. 

MARLI, 

Taoo.) 

estar envergonhado, pois saíram fortaleci- 
das tanto as lutas comuns das três catego- 
rias (suplementação de verbas, ensino pú- 
blico e gratuito, democratização da uni- 
versidade) como os movimentos específi- 
cos de cada uma delas, o que aliás ficou 
claro na Plenária final, que organizou a 
participação da USP na concentração do 
funcionalismo realizada em frente ao Pa- 
lácio dos Bandeirantes na sexta-feira, dia 
19. Este ato simbolizava de maneira cris- 
talina a contradição real que se evidencia 
na crise da Universidade: de um lado a 
comunidade universitária começando a lu- 
tar conjuntamente para defender seus in- 
teresses; do outro lado o Governo autori- 
tário, corrupto e alheio a qualquer preo- 
cupação com a Universidade e com os in- 
teresses da maioria do povo. Só isso. 

Zé Geraldo. 
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Como fazer uma matéria sobre Lupe 
Cotrim, poetisa e professora da ECA? Pro- 
cura-se na biblioteca e se descobre que não há 
quase nada, que a ECA pouco sabe sobre sua 
própria história Como saber quem era Lupe 
Cotrim? 

"Alo.édaOborê?. . . Poderia falar com o 
Sérgio Gomes? ... O Almeida vai fazer uma 
matéria sobre a Lupe Cotrim. Talvez você pu- 
desse ajudar". 

"Bom, eu não fui aluno da Lupe Cotrim, 
mas participei da assembléia que deu o nome 
dela ao Centro Acadêmico". 

"Como foi? " 
"No começo de 70 foi convocada uma as- 

sembléia. Tinha umas 40 ou 50 pessoas. Foi 
proposto que se desse o nome dela ao CA. e 
isso foi aprovado por unanimidade. Eu era o 
único aluno do Io. ano na assembléia, não co- 
nhecia a Lupe. mas o relacionamento dela com 
os alunos parecia ser bom. Os alunos do 2o. e 

.   3o. anos pareciam chocados com sua morte". 
Em 1967 Lupe tornou-se professora de Fi- 

losofia da Arte na recém-criada Escola de Co- 
municações Culturais. Com suas 23 cadeiras e 
80 disciplinas a ECC (futura ECA) foi conside- 
rada "o quarto de despejo da Universidade". 
Nessa época a Universidade vivia um clima de 
agitação, com os estudantes exigindo paridade 
nos níveis de decisão das faculdades, professo- 
res pedindo uma reformulação no sistema uni- 
versitário e grupos conservadores tentando man- 
ter suas posições, num processo que culminaria 
em 68. 

0 anfiteatro do Io. andar estava vazio ex- 
ceto por dois alunos e o Prof. Marco. 

"Marco, será que a gente encontra alunos 
dela? " 

"A Nazareth foi aluna dela, o Milanese, a 
Dora,de Teatro. O Eduardo Leone fez um filme 
onde ela aparece: A Morte da Strip Teaser. Ela 
era uma mulher muito bonita". 

"Luis, você podia dizer algo sobre Lupe 
Cotrim? " 

"Fui aluno da Lupe em 68. A Lupe pedia 
trabalhos escritos. E, isso é notável, ela lia os 
nossos textos, e mais notável ainda, fazia anota- 
ções marginais. O meu trabalho que não mere- 
cia maiores considerações naquele momento 
cresceu, transformou-se num diálogo com a pro- 
fessora E com isso, o aluno que só mesmo po- 
dia cumprir tarefas, dar respostas, viu que, nu- 
ma experiência pedagógica, poderia também 
propor, ter a palavra". 

Aterafado em sua sala de atendimento aos 
alunos, o professor Virgílio não esperava a per- 
gunta do repórter sobre a companheira de De- 
partamento. Após breve hesitação, ergue a cabe- 
ça pensativo e murmura: 

"Lupe. . . 0 que você quer saber sobre 

Lupe? " 
Percebe-se que o nosso impessoal mestre se 

emociona em falar dela e procurar em seu em- 

poeirado arquivo documentos que o ajudem a 
traçar a vida de Lupe Cotrim na ECA 

"Ela era uma moça muito rebelde ao expe- 
diente burocrático. Coisas como listas de cha- 
mada eu precisava pedir com muito jeito para 
ela fornecer". 

"Ela era muito bonita, não ê mesmo? " 
"Lindíssima   E se vestia com elegância, 

sempre com um detalhe qualquer,   um lenço 
ou algo assim .,.". 

Em 69 a poetisa Maria José Garaude Gia- 
notti (a nossa Lupe) ganhou o prêmio Governa- 
dor do Estado por seu livro Poemas ao Outro, 
com marcada preocupação social 

Lupe tinha um sonho: conhecer a Europa 
O prêmio era em dinheiro e ela o destinaria à 
realização desse sonho. Naquela época os pro- 
fessores da ECA lhe prestaram uma homena- 
gem Lupe leu seus poemas. É a ultima recorda- 
ção que deixou à Escola Já bastante solapada 
pela doença que a consumia, o câncer, mas ain- 
da forte e muito bonita, faleceu a 18 de feverei- 
ro de 1970, com seu livro ainda por publicar. 
Seus poemas e suas entrevistas mostram a an- 
gústia que sentia ao encarar a morte. Um de 
seus poemas se inicia assim: "Quando morrer, se 
morrer. . ." 

Para nós, ela não morreu. 
Nota: A biblioteca da ECA possui, de Lu- 

pe, os seguintes livros: Monólogo de Afeto, Raiz 
Comum, Entre a Flor e o Tempo, Inventos, 
Poemas ao Outro e O Poeta e o Mundo. A Re- 
vista da Escola de Comunicações Culturais pu- 
blicou dois de seus artigos. 

INDAGAÇÕES A JOÃO 

Por que te faço poemas? 
E o protesto irradia: 
tão poucos lêem estes versos 
e deles ninguém desperta 

Este lavrar dia a dia 
o que em ti nos desconversa? 
Não escondes o fascínio 
do que se ascende na imagem 
e das paisagens concretas 
em que não te acho hospedage 

Dúvidas de quem assim 
comenta o mundo na escrita 
e quer dar a qualquer frase 
o incisivo de um corpo 
e o invólucro do fim. 

Há pela ponta da fala 
o descortino do fato: 
no invisível do verso 
surge um ventre semeado. 

Há o sentido que salta 
pelo ombro da palavra: 
a denúncia que soletra 
atrás da porta lacrada 

Levar adiante, João, 
o fazer-se no que diz 
é instaurar o futuro 
e retomar a raiz. 

Lupe   Cotrim 
Garaude.  Poemas ao Outro. 

MM 
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O direito ò 
preguiço 
"Uma estranha loucura apossa-se das 

classes operárias das nações onde impera a 
civilização capitalista. Esta loucura tem 
como conseqüência as misérias individuais 
e sociais que, há dois séculos, torturam a 
triste humanidade. Esta loucura é o amor 
pelo trabalho..." 

Com essa porrada na classe operária 
(e nos seus "ideólogos") Paul Lafargue 
inicia uma das mais contundentes e diver- 
tidas obras da literatura socialista de que 
se tem notícia. Editado recentemente 
pela Kairós, quando se comemora o cen- 
tenário de sua primeira publicação, "0 
DIREITO À PREGUIÇA" foi, no começo 
do século, a obra de maior circulação nos 
meios operários, depois do "Manifesto", 
de Marx & Engels. 

Discutindo questões como lazer, me- 
' canização da produção ("a máquina é o 
redentor da humanidade, o Deus que res- 
gatará o homem das 'sórdidas artes' e do 
trabalho assalariado, o Deus que lhes con- 
cederá os lazeres e a liberdade."), espírito 
do capitalismo, burrice do proletariado, e 
introduzindo citações que vão de Platão, 
Heródoto e Xenofonte até o seu sogro, 
passando por Virgílio, Descartes e S. Ma- 
theus, Lafargue demonstra, além de uma 
cultura assombrosa, um senso de humor 
devastador, raríssimo em toda literatura 
política (somente o Pravda consegue ser 
tão engraçado...). 

Torna-se, portanto, imprescindível, 
numa época em que se discute tanto ques- 
tões como lazer e prazer, ócio e negócio 
( = negação do ócio), a leitura deste que 
foi o primeiro herói socialista latino-ame- 
ricano, cuja própria vida foi das mais fas- 
cinantes: nascido nas Antilhas, sangue de 
francês com mulato, estudante de medi- 
cina na França, participante da Ia. Interna- 
cional, insurreto da Comuna de Paris, fun- 
dador do Partido Operário Francês e do 
PSOE espanhol, preso algumas vezes, sui- 
cidou-se aos 70 anos, juntamente com a 
esposa, para evitar que a "impiedosa ve- 
lhice" lhe roubasse "um a um os prazeres 
e alegrias da vida." 

Um genial anarquista que se conver- 
teu ao marxismo por amor... Laura, sua 
companheira, era nada menos que filha de 
um pai severo e vitoriano chamado Karl 
Marx. 

PS.: 0 opúsculo, com pouco mais de 
50 páginas, tem uma excelente tradução 
do Teixeira e um extorsivo preço de 120 
mangos. Amargo, mas compensador. 

DANIEL {4o.Sem.Cin.) 

Barrela, 
mostrar, só, é 

conscientizar? 
Um fato real: a violência sexual sofri- 

da por um rapaz de classe média numa 
cela de prisão e sua vingança contra todos 

. os participantes da agressão, foram o pon- 
to de partida para Plínio Marcos escrever 
sua "Barrela", proibida há onze anos pela 
Censura, em cartaz atualmente no TAIB. 

Em "Barrela", o autor não se limitou 
somente á descrição do fato em si, que 
acontece apenas nos minutos finais. A 
preocupação de Plínio foi principalmente 
a de fixar alguns momentos do cotidiano 
dos detentos, seu relacionamento pessoal, 
a relação de poder e autoridade entre eles, 
a ausência de uma perspectiva de vida fu- 
tura... 

No entanto, a peça não chega ao 
nível da denúncia das péssimas condições 
de vida nos cárceres, um elemento cons- 
tante em todos os instantes da vida dos 
detentos. Não há também nenhum ques- 

tionamento sobre o sistema penitenciário 
brasileiro, muitcf menos sobre qual a me- 
lhor maneira de trabalhar na "recuperação" 
dessa parcela da população. 

Essa discussão e, por que não, sua so- 
lução, ultrapassa evidentemente os limites 

estreitos da tentativa de resolver o proble- 
.ma em si, sem passar por uma transforma- 
ção que atinja a sociedade como um todo. 
Essas questões não estão presentes em 
"Barrela". Sua intenção seria colocar a 
realidade no palco (ainda que de maneira 
um tanto superficial). 

Num dos debates que se seguem após 
cada apresentação da peça, Plínio Marcos 
se defende afirmando que seu papel não é 
o de apresentar propostas, o que conside- 
ra uma atitude paternalista. Acha que o 
publico é que deve fazer as propostas. 

Mas fica a pergunta: será que o retra- 
to puro e simples de uma situação é o 
suficiente para que haja um debate sério 
sobre isso? Acho que não. O texto de 
Plínio não abre caminhos que possibili- 
tem isso, ou seja, não fornece elementos 
suficientes para que haja uma discussão 
profunda sobre isso. 

Apesar das falhas do texto, não há 
como negar a, importância da peça. Só o 
fato de colocar no palco uma parcela da 
população marginalizada e pobre de nosso 
país é um triunfo. 

YONE (6o. Sem. Jorn.) 

A Ultima Ceia 
Está em cartaz em alguns cinemas da 

cidade, o filme "A Última Ceia", que é o 
primeiro filme cubano a entrar em circui- 
to comercial no Brasil. 0 filme foi feito 
em 1974 (? ) e mostra a escravidão negra 
utilizada nas Antilhas para o cultivo da 
cana-de-açúcar, num processo similar ao 
acontecido no Brasil. Muito se tem fala- 
do, escrito e filmado sobre a escravidão 
no Brasil; torna-se portanto bastante inte- 
ressante observar o mesmo processo numa 
outra sociedade e sob novo enfoque. 

0 enredo baseia-se no latifúndio do 
sr. Conde, homem rico e religioso que na 
Semana Santa resolve convidar 12 escra- 
vos para a Ceia. Um desses escravos. Se- 
bastião, havia fugido recentemente e fora 
capturado, tendo recebido como castigo, 
além das clássicas chicotadas, o corte de 
uma das orelhas. A Igreja da época é mos- 
trada no seu papel de instrumento utiliza- 
do para justificação e manutenção do po- 

. der. Outro aspecto observado é a tenta- 

tiva brutal de supressão de uma cultura e 
imposição de uma nova, estranha e opres- 
sora. \ 

Durante a ceia, vários incidentes 
acontecem e ajudam a levar a situação a 
tal extremo que no dia seguinte acontece 
um motim dos escravos que resolvem fu- 
gir. Porém apenas um. Sebastião, que de- 
monstrou todo o tempo não confiar em 
promessas e não aceitar sua escravidão, 
alimentando um firme ideal de liberdade, 
consegue escapar. As últimas cenas, belís- 
simas, são metáforas da liberdade. 

Todo o filme denota uma grande 
preocupação com o conteúdo. Não é um 
filme perfeito, mas bem trabalhado. A 
maior parte das cenas é filmada em inte- 
riores, quase sempre escuros, não sei se 
propositalmente ou por defeito da cópia. 
É uma experiência nova e interessante da 
arte saída de uma sociedade e dirigida a 
ela. 

Não percam! Rosana (2o. Sem.) 


